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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2557 
ของ 

บริษัท สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 
............................ 

 ประชุมเมือวนัที 3 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ หอ้งมณฑาทิพย ์1 ชัน 1 โรงแรมโฟร์ซีซัน เลขที 155               
ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี  ปราโมช  ประธานกรรมการในฐานะประธานทีประชุม กล่าวเปิดประชุมและกล่าว
ขอบคุณผูถื้อหุ้นทีมาเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 และแจง้ให้ทราบว่ามีผูถื้อหุ้นมาเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 58 ราย  
จาํนวนหุน้ 8,857,333 หุน้ และมอบฉนัทะใหผู้อื้นมาเขา้ประชุมแทน 51 ราย      จาํนวนหุน้ 470,129,403 หุน้ รวมผูถื้อหุ้นทีมาเขา้
ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 109 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้478,986,736 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 81.2654 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่าย
แลว้ทังสิน ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

 ประธานฯ แจง้ให้ทราบว่า นายพงส์ สารสิน กรรมการ และพลตาํรวจตรีชินภทัร สารสิน กรรมการ และกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลฯ ขอลาประชุมเนืองจากติดภารกิจ ในการประชุมครั งนี กรรมการส่วนทีเหลือผูบ้ริหาร และผูส้อบบัญชี เขา้
ประชุมอยา่งพร้อมเพรียง โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูแ้นะนาํ รวมทังแจง้วธีิการออกเสียงลงคะแนนแก่ผูถื้อหุน้ 

 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่ มีกรรมการบริษทัเขา้ประชุม 10 คน จากจาํนวนทังหมด 12 คน ดงันี  
 1. พลเรือเอก ม.ล.อศันี  ปราโมช  ประธานกรรมการและประธานทีประชุม 
 2. นายกว ี  องัศวานนท ์  กรรมการ 
 3. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
      ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

 4. นายอนุทิพย ์   ไกรฤกษ ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกาํหนดผลตอบแทน 

 5. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสียง 

 6. นายธวชัชยั  ช่องดารากลุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
ความเสียง  และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
ผลตอบแทน  

 7. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 8. นายสจัจา    เจนธรรมนุกลู  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 9. นายธวชั  อึงสุประเสริฐ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 10. นายกิตติพล    ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ 

  กรรมการทีติดภารกิจ ไม่สามารถมาเขา้ประชุมได ้คือ 
 1. นายพงส์     สารสิน  กรรมการ 

 2. พลตาํรวจตรีชินภทัร สารสิน  กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
ผลตอบแทน 

ผูบ้ริหารเขา้ประชุม 2 คน คือ  
1. นางสุพรรณี   ตณัไชยศรีนคร  ผูจ้ดัการทัวไปสายบริหารและการเงิน 
2. นายวสนัต ์    ซือตรง   ผูจ้ดัการทัวไปสายบริหารงานก่อสร้าง 
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ผูส้อบบญัชี คือ นางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที 3844 จาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  
ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงไดรั้บความร่วมมือจาก นายศรีประเสริฐ ศรีประวติักลุ จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  
ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม กรรมการผูจ้ดัการไดแ้จง้ให้ทีประชุมทราบวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

ตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  ดงันี  
ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉนัทะทีผูถื้อหุน้ใหสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนแทน หากยกมือไม่เห็นดว้ย 

หรือมีความเห็นเป็นอยา่งอืน เจา้หนา้ทีของบริษทัฯ จะขอรับใบออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุ้น  และถือวา่ผูถื้อหุ้นทีไม่ไดย้กมือ
ในทีประชุมมีมติอนุมติัตามทีเสนอ โดยถือหนึงหุน้เป็นหนึงเสียง และจะแจง้ผลใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบหลงัจากนบัคะแนนเสร็จ 

 ส่วนผูถื้อหุน้ทีทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์อง
ผูถื้อหุ้นนัน บริษทัฯ ไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง บนัทึกรวมไวใ้นระบบเครืองคอมพิวเตอร์เพือการลงมติตาม
วาระแลว้ 

กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูอื้นมาประชุมแทน ให้ถือคะแนนการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะทีผูเ้ขา้
ประชุมไดย้ืนต่อเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ ในตอนลงทะเบียน  เป็นคะแนนเสียงทีใชน้บัเป็นมติทีประชุม 

ขอแจง้เพิมเติมความเห็นของคณะกรรมการในวาระที 9 ในหนงัสือบอกกล่าวตามใบเทรกทีไดแ้จกใหเ้มือลงทะเบียน 
เมือแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

การประชุมดงัต่อไปนี  

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556
ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ซึ งประชุมเมือวนัที 4 

เมษายน 2556 ตามสาํเนารายงานการประชุมทีไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม  
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม หรือขอแกไ้ข 

 มตทิีประชุม รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 โดยไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดขอแก้ไข ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ผลการลงมติเป็นดงันี  

เห็นดว้ย 478,996,876 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุ้นทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะจาํนวน 109 ราย รวมจาํนวนหุ้น 478,996,876 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
81.2671 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2556
ประธานฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการบริษทั และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรับผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯในรอบปี 2556 ซึ งปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี ทีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียก
ประชุมแลว้ และมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2556 ให้ผูถื้อหุ้นทราบ และ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรุปผลการดาํเนินงานในรอบปี 2556  ดงันี  
ภาพรวมของตลาดอสงัหาริมทรัพย ์ปี 2556 อา้งอิงขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพยข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

เป็นการโอนกรรมสิทธิ ทีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล ทั งบ้านเก่าและบ้านใหม่ มูลค่าการโอนปี 2556 มีจาํนวน 
433,593 ลา้นบาท สูงทีสุดนบัตังแต่วกิฤติเศรษฐกิจปี 2540 หากยอ้นไปเทียบกบัปี 2553 ซึ งมีมูลค่า 400,471 ลา้นบาท ทังทีในปี
นันมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเกิดขึน แต่ดว้ยมาตรการกระตุน้อสังหาริมทรัพยข์องภาครัฐ ส่งผลให้ในปีนันมียอดการโอน
ค่อนขา้งสูง และมาลดลงในปี 2554 เนืองจากมีเหตุการณ์นํ าท่วมใหญ่ 

สาํหรับอาคารชุดพกัอาศยัเพิมจากปี 2554 ค่อนขา้งมาก ส่วนบา้นเดียวอยูใ่นระดบัเดิม และทาวน์เฮา้ส์มีการเติบโต
ค่อนขา้งสูง อตัราการเติบโตของแนวสูงและแนวราบใกลเ้คียงกนั คือประมาณ 20% สาํหรับแนวราบเป็นตลาดทีตอ้งการซือเพือ
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อยูอ่าศยัจริง  ส่วนอาคารชุดมีทังทีซือเพืออยูอ่าศยั และเพือการลงทุน ถา้เปรียบเทียบสัดส่วนระหวา่งแนวสูงกบัแนวราบ แนวสูง
ประมาณ 37% แนวราบประมาณ 54% อาคารพาณิชย ์9% ซึงในช่วง 3 ปีทีผา่นมาค่อนขา้งคงที ไม่น่าจะเกิดภาวะลน้ตลาด 
 ปริมาณบา้นสร้างเสร็จจดทะเบียนในปี 2555 มีจาํนวน 125,002 หน่วย และในปี 2556 จาํนวน 130,046 หน่วย มีอตัรา
การเติบโตเพิมขึน อาคารชุดพกัอาศยัลดลงตลาดมีการปรับตวั ส่วนทาวน์เฮา้ส์เพิมสูงขึน บา้นเดียวตังแต่ปี 2552-2556 ค่อนขา้ง
คงที แนวโนม้การเติบโตของอาคารชุดลดลง แต่แนวราบจะเพิมขึน   
 ปี 2556 มีโครงการทีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 11 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสัมมากรบางกะปิ โครงการสัมมากรมีนบุรี 
โครงการสัมมากรนิมิตใหม่ โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2 โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 7 โครงการสัมมากรรามคาํแหง 
โครงการ Aqua Divina โครงการ Flora Divina และโครงการ S9 คอนโดมิเนียม ส่วนโครงการสัมมากรราชพฤษ ์และโครงการ
สมัมากรนครอินทร์ ขายหมดแลว้ในปี 2556 

 บริษทัฯ มียอดขายบา้นเดียวรวมอาคารชุดพกัอาศยัในปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน 1,129.97 ลา้นบาท ซึงใน ช่วงครึ งปีแรก
ยอดขายค่อนขา้งนอ้ย เนืองจากบริษทัฯ ไดเ้ปลียนนโยบายการขายบา้น จากบา้นสังสร้างเป็นบา้นเสร็จพร้อมอยู ่เมือช่วงปลายปี 
2555 ถึงตน้ปี 2556  ดงันันบริษทัฯ จึงเริมมีบา้นพร้อมขายในช่วงไตรมาสที 3 ส่วนยอดรับรู้รายไดป้ระมาณ 754.61 ลา้นบาท  

 สาํหรับบริษทัย่อย คือ บริษทัเพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั ปัจจุบนัมีโครงการทีดาํเนินการอยู่   3 โครงการ 
ดงันี  

1. โครงการเพียวเพลส รังสิต เปิดตวัมาตังแต่ปี 2552 เริมทาํกาํไรในปีที 3 Occupancy Rate 90% 
2. โครงการเพียว เพลส รามคาํแหง เปิดตวัในปี 2553 เป็นโครงการทีคาดวา่จะทาํกาํไรไดดี้ แต่ในโซนนี มีคู่แข่ง

หลายราย จึงไม่อาจปรับค่าเช่าให้สูงตามทีประมาณการไวไ้ด ้ผลกาํไรทีไดรั้บอาจจะตํากวา่เป้าหมายทีคาดไว้
พอสมควร ปัจจุบนั Occupancy Rate 80%  

3. โครงการเพียว เพลส ราชพฤกษ ์ เปิดตวัในปี 2555 Occupancy Rate 80-90%  
 และมีโครงการในอนาคตอีกหนึงโครงการ ทีเป็นทีดินของมหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยจะทาํเป็นศูนยบ์ริการบุคลากร
และนกัศึกษา อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเรืองสญัญา  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้ ไดก้ล่าวชมในเรืองของผลการดาํเนินงานในปี 2556 และไดใ้หข้อ้คิดเห็นดงันี  
 1. หลงัการเพิมทุน กิจการไม่สามารถหารายไดเ้พิมขึนไดเ้พียงพอ ทาํให้มูลค่าทางบญัชี (Book Value) มีค่าลดลง  
บริษทัฯ จะสามารถทาํใหมู้ลค่าทางบญัชีเพิมขึนได ้เพราะหนี สินต่อทุนยงัตําอยูที่ 0.3 จึงควรใชเ้งินกูข้ยายกิจการเพิม และแนะนาํ
ใหบ้ริษทัฯ จดักิจกรรมสาํหรับลูกบา้นหรือลูกคา้เพือเป็นการประชาสมัพนัธ์  
 2. ช่วงทีสถานการณ์การเมืองมีปัญหา เงินทุนทีบริษทัฯ มีอยู่น่าจะนาํมาใชป้ระโยชน์ โดยอาศยัช่วงทีวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ มีราคาถูก บริษทัอืนชะลอการลงทุน อยากเสนอให้ทาํบา้นสังสร้างตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยเนน้ลูกคา้ทีรับราชการ 
เพราะมีความมันคงสูง ความเสียงตํา ช่วงนี เป็นจงัหวะดีทีควรจะขยายงาน เพราะบริษทัฯ ยงัมีสัดส่วนของหนี สินต่อทุนทีต ํา 
สามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์  และจะเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้ ทาํใหไ้ดปั้นผลมากขึน 

 นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเพิมเติมในส่วนของโครงการเพียวเพลส ว่าผลการดาํเนินงานเป็นที
พอใจของคณะกรรมการหรือยงั อตัราค่าเช่าสามารถปรับขึนไดห้รือไม่ และโครงการ S9 คอนโดมิเนียม มาเริมโครงการตอนนีชา้
ไปหรือไม่ เพราะก่อสร้างในช่วงนีตอ้งประสบปัญหาเรืองค่าแรง และค่าวสัดุก่อสร้าง จะทาํให้กาํไรลดนอ้ยไปหรือไม่ และมีการ
ปรับกระบวนการก่อสร้างหรือไม่ เปิดขายเฟสแรกมีการตอบรับอยา่งไร และมีแผนสาํรองไวอ้ยา่งไร 

 กรรมการผูจ้ดัการตอบขอ้ซกัถามต่อผูถื้อหุน้ ดงันี  
1. Community Mall ในปี 2556 ขาดทุน 2 ลา้นบาท ซึงดีขึนกวา่ในปี 2555 ปัญหาเพราะมีคู่แข่งค่อนขา้งมาก ศูนยที์

ใหญ่ทีสุดทีคิดวา่จะสามารถสร้างรายไดดี้ทีสุด คือ โครงการเพียวเพลส รามคาํแหง แต่มีปัญหาทีมีคู่แข่งหลาย
ราย ตอ้งใชก้ลยทุธ์การตลาดกนัอยา่งตม็ที อตัราการเติบโตของค่าเช่าอาจไม่สูงนกั สาํหรับเพียวเพลส ราชพฤกษ ์
ค่อนขา้งดี ส่วนโครงการเพียวเพลส รังสิต ค่อนขา้งคงที 
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2. โครงการ S9 คอนโดมิเนียม เริมในช่วงนี ถือวา่เป็นเวลาทีเหมาะสม สาํหรับสาธารณูปโภคทีไปถึงตรงบริเวณนัน 
ถา้เริมก่อนหน้านี จะเร็วไป เพราะรถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดประมาณปี 2559 ซึ ง S9 คอนโดมิเนียมคาดวา่จะแลว้
เสร็จช่วงไตรมาสที 2 ของปี 2558 และหา้งเซ็นทรัลจะเปิดประมาณปี 2558 ช่วงนีการขายอาจจะค่อนขา้งชา้ แต่
ราคาทีเราตังไม่ไดสู้งเกินไปนกั เมือสถานการณ์ดีขึนก็ไม่น่าจะเป็นประเด็น สาํหรับเรืองการก่อสร้างบริษทัฯ ได้
วา่จา้งบริษทัอิตาเลียนไทยฯ ดาํเนินการ เป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างทีมีมาตรฐานสูงและเป็นมืออาชีพ ไม่น่าจะมี
มีปัญหาใดๆ  

 ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2556  โดยผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งลงมติในวาระนี เนืองจากเป็นวาระแจง้เพือทราบ 

3. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี 2556   สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 

  ประธานฯ เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณางบการเงินของบริษทัฯ ซึงผูส้อบบญัชีไดรั้บรองแลว้และบริษทัฯไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อ
หุน้พิจารณาล่วงหนา้ โดยขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานสรุปงบการเงินต่อทีประชุมดว้ย   
  กรรมการผูจ้ดัการรายงานสรุปงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี 2556 ต่อผูถื้อหุน้ ดงันี    
  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 90.24 ลา้นบาท เงิน
ลงทุนชัวคราว 42.10 ลา้นบาท เป็นช่วงทีบริษทัมีการเพิมทุนเพือเตรียมก่อสร้างคอนโดมิเนียม และใชเ้ป็นเงินหมุนเวียนในบริษทั 
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืนลดลงจาก 18.25 ลา้นบาท เหลือ 16.98 ลา้นบาท ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์เพิมขึน
เป็น 2,181.81 ลา้นบาท จาก 1,860.77 ลา้นบาท เกิดจากโครงการเอสเกา้ คอนโดมิเนียม โครงการท่าอิฐ และบา้นทีอยูใ่นระหวา่ง
การก่อสร้าง สินทรัพยห์มุนเวียนอืนเพิมขึนจาก 1.47 ลา้นบาท เป็น 5.89 ลา้นบาท รวมสินทรัพยห์มุนเวียนเพิมขึนจาก 1,971.03 
ลา้นบาทเป็น 2,337.05 ลา้นบาท และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน รายการทีดินรอการพฒันาลดลงจาก 288.84 ลา้นบาท 
เหลือ 121.94 ลา้นบาท เนืองจากบริษทัไดข้ายทีดินไมตรีจิตออกไป  เงินลงทุนในบริษทัร่วมมีจาํนวน 400,000 บาท เงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย 145.75 ลา้นบาท คงเดิม อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 231.66 ลา้นบาท อาคารและอุปกรณ์ เพิมขึนจาก 65.90 ลา้น
บาทเป็น 81.16 ลา้นบาท สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23.59 ลา้นบาท รวมสินทรัพยท์ังหมด เพิมขึนจาก 2,724.71 ลา้นบาท
เป็น 2,944.77 ลา้นบาท  
  ส่วนหนี สิน บริษทัฯ มีหนี สินหมุนเวยีน รายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน ลดลงจาก 
150 ลา้นบาท เหลือ 20 ลา้นบาท เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืนเพิมขึนจาก 75.96 ลา้นบาท เป็น 96.16 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสัน
จากบริษทัทีเกียวขอ้งกนัไม่มี เงินมดัจาํรับจากการจาํหน่ายทีดินไม่มี เนืองจากไดข้ายทีดินไมตรีจิต เงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนด
ชาํระภายใน 1 ปี ลดลงจาก 87.73 ลา้นบาท เหลือ 72.84 ลา้นบาท ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 9.3 ลา้นบาท หนี สินหมุนเวียนอืน 
7.3 ลา้นบาท รวมหนี สินหมุนเวยีนทังหมด 245.49 ลา้นบาท ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนไม่ไดมี้ความแตกต่างจากปี 2555 เงินกูย้ืม
ระยะยาว-สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เพิมขึนจาก 384.90 ลา้นบาทเป็น 389.76 ลา้นบาท สาํรองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน 60.74 ลา้นบาท เงินประกนัการเช่ารับ 5.81 ลา้นบาท รวมหนี สินทังหมดลดลงจาก 883.56 ลา้นบาทเหลือ 
711.26 ลา้นบาท  
  ส่วนของผูถื้อหุน้มีการเปลียนแปลงในเรืองของการเพิมทุนจาก 450 ลา้นบาทเป็น 589.41 ลา้นบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามญั 636.25 ลา้นบาท กาํไรสะสม-จดัสรรแลว้สํารองตามกฏหมายครบเต็มจาํนวนตามทุนทีเพิมขึน รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 
2,233.50 ลา้นบาท รวมหนี สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,944.77 ลา้นบาท 
  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2556 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายทีดินและบา้น 952.04 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการใหเ้ช่า
และบริการ 94.79 ลา้นบาท  และรายไดอื้น 9.84 ลา้นบาท  รายไดร้วม 1,056.68 ลา้นบาท  เทียบกบัปี 2555 บริษทัฯมีรายไดร้วม 
839.01 ลา้นบาท  เพิมขึน 217.67  ลา้นบาท หรือร้อยละ 25.94 
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  ส่วนค่าใชจ่้าย มีตน้ทุนจากการขายทีดินและบา้น 610.75 ลา้นบาท ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ 72.90 ลา้นบาท 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 72.74 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 136.56  ลา้นบาท รวมค่าใชจ่้ายทังสิน 892.97 ลา้นบาท  กาํไรก่อน
ค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้163.71 ลา้นบาท 
  ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 26.54 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้27.93 ลา้นบาท กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 109.23 ลา้น
บาท กาํไรต่อหุ้น 0.19 บาท  อตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 10.34 ของรายไดร้วม อตัรากาํไรขันตน้ของการขายบา้นและทีดินร้อยละ 
35.85 เทียบกบัปี 2555 กาํไรสุทธิ 49.21 ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้ 0.11 บาท อตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 5.87 ของรายไดร้วม  อตัรากาํไร
ขันตน้ของการขายบา้นและทีดินร้อยละ 32.88   
  สาํหรับงบการเงินรวม รายไดร้วม 1,181.35 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายรวม 1,001.12 ลา้นบาท กาํไร 99.03 ลา้นบาท ลดลง
จากงบเฉพาะกิจการ 10.20 ลา้นบาท เนืองจากมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานของบริษทั เพียว สมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 2.0 
ลา้นบาท และในเรืองของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในส่วนทีขาดทุนสะสม 8.12 ลา้นบาท 
  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
  นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ในรายงานประจาํปีหนา้ 58 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 การตังค่า
เผือหนีสงสยัจะสูญจาก 12.67 ลา้นบาทเพิมขึนเป็น 19.99 ลา้นบาท และหนา้ 19 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ค่าเผือการ
ลดลงของมูลค่าโครงการ 1.63 ลา้นบาท ตังไวเ้พืออะไร  

 กรรมการผูจ้ดัการตอบขอ้ซกัถามต่อผูถื้อหุน้ ดงันี  

1. การตังค่าเผือหนี สงสัยจะสูญมาจากการเก็บค่าบริการส่วนกลางของโครงการสัมมากรบางกะปิ ทีไม่สามารถ
เรียกเก็บจากลูกบา้นได ้ลูกบา้นบางรายให้เช่าต่อ เพราะเป็นโครงการทีเปิดมานาน จึงเกิดปัญหาเรื อรัง  บริษทั
พยายามแกไ้ขปัญหาโดยไดมี้การเจรจากบัลูกบา้นเป็นรายๆ  ส่วนกระบวนการทีจะเตรียมเขา้นิติบุคคลยงัตอ้งใชเ้วลา 
แต่สาํหรับโครงการใหม่ในวนัโอนกรรมสิทธิ บริษทัจะเก็บค่าส่วนกลางล่วงหนา้ 3 ปี เพือเป็นการป้องกนัปัญหา
นี  

2. ค่าเผือการลดลงของมูลค่าโครงการ ซึ งหมายถึงทีดินทีรอการพฒันาทีพทัยา มีเรืองของดอกเบียเขา้มาเกียวขอ้ง 
เป็นทีดินทียงัไม่สามารถนาํไปพฒันาไดเ้นืองจากติดคดีความ  

  เมือไม่มีคาํถามอืนใด ประธานฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที                      31 ธันวาคม 
2556 ซึงผูส้อบบญัชีไดใ้หก้ารรับรองแลว้ 

  มตทิีประชุม อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามทีประธานฯ เสนอดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัท ์ผลการลงมติเป็นดงันี  

เห็นดว้ย 479,239,728 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุ้นทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะ 109 ราย และไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพิมระหว่างวาระ 48 ราย รวม 157 ราย รวม
จาํนวนหุน้ 479,239,728 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 81.3083 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 

4. พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลประจาํปี สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 

 ประธานฯ รายงานวา่จากผลการดาํเนินงาน บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิปี 2556 จาํนวน 109.23 ลา้นบาท จากงบเฉพาะ
กิจการ กาํไรต่อหุ้น 0.19 บาท ไม่ตอ้งกนัเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย เนืองจากไดส้าํรองไวค้รบแลว้  คณะกรรมการบริษทัฯ จึง
เสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท  คิดเป็นร้อยละ 37.77 ของกาํไรสุทธิ รวม
เป็นเงินปันผลจาํนวนทังสิน 41.26 ลา้นบาท เทียบกบันโยบายบริษทัฯ ทีกาํหนดไวจ้ะจ่ายปันผลในอตัราร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ  
ส่วนทีเหลือกนัสาํรองไวส้าํหรับลงทุนเพือขยายกิจการ โดยมีกาํหนดจะจ่ายเงินปันผลในวนัที 2 พฤษภาคม 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นที
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มีรายชือ ณ วนักาํหนดรายชือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัที 17 เมษายน 2557 และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หุน้ในวนัที 18 เมษายน 2557 ขอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติั   

 มตทิีประชุม อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2556 อตัราหุน้ละ 0.07 บาท ในวนัที           2 พฤษภาคม 
2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีมีรายชือ ณ วนักาํหนดรายชือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัที 17 เมษายน 2557 และปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที 18 เมษายน 2557  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ผลการลงมติเป็นดงันี  

เห็นดว้ย 479,239,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 157 ราย และไดเ้ขา้ประชุมเพิมระหวา่งวาระ 5 ราย รวม 162 รายรวมจาํนวนหุ้น 
479,239,882 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 81.3084 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 

5. พจิารณาเลอืกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ 

 ประธานฯ แจง้วา่ในวาระนี เนืองจาก คุณอนุทิพย ์ไกรฤกษ ์ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ เป็นกรรมการทีครบรอบ
ออกตามวาระ ในวาระนี จึงขอใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอแทน 

 กรรมการผูจ้ดัการรายงานวา่ ในปี 2557 มีกรรมการทีครบรอบออกตามวาระตามขอ้บงัคบัจาํนวน 4 คน ดงันี   
 1. นายอนุทิพย ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล

และกาํหนดผลตอบแทน 
 2.  พลตาํรวจตรีชินภทัร สารสิน กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด

ผลตอบแทน 
 3. นายสิทธิชยั จนัทราวดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเสียง 
 4. นายธวชัชยั ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร

ความเสียง และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
ผลตอบแทน  

 และใหท้ัง 4 คน ออกจากหอ้งประชุมในวาระนี  เพือความโปร่งใสในการเลือกตัง 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามแนวนโยบายตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และชือผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมทีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการดว้ย 
โดยเผยแพร่หลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิ และวธีิการเสนอชือบุคคลเพือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั
เป็นการล่วงหนา้บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ตังแต่วนัที 2 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัที 6 มกราคม 2557 เพือคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ 
จะไดพิ้จารณากลันกรองคดัเลือกบุคคลทีผูถื้อหุน้เสนอดว้ย  ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชือผูใ้ดใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบกับ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกทีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการและขึนทะเบียนไวก้ับสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซึ งคณะกรรมการบริษทัได้มีมติเป็น    เอกฉันท์ให้เสนอผูถื้อหุ้นเลือกตัง
กรรมการทีครบรอบออกตามวาระทัง 4 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 16 ซึ ง
ประวติัปรากฎในหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น หนา้ 15 ถึง 18 ซึ งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นแลว้ ในการนี จึงเสนอให้ผู ้
ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั งเป็นรายบุคคล โดยกรรมการทีมีส่วนได้เสียทั ง 4 คน งดออกเสียงในวาระที เลือกตั งตนเองเป็น
คณะกรรมการบริษทั 
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 มตทิีประชุม ผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนเลือกตังกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระทัง 4 คน เป็นรายบุคคล ให้กลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง ดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุ้นทีเขา้ประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ผลการลงมติเป็นดงันี  
 1. นายอนุทพิย์    ไกรฤกษ์ 

เห็นดว้ย 479,039,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9582 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0417 

  2.พลตาํรวจตรีชินภัทร  สารสิน
เห็นดว้ย 479,239,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 3.นายสิทธิชัย  จนัทราวด ี
เห็นดว้ย 479,239,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 4.นายธวชัชัย  ช่องดารากลุ  
เห็นดว้ย 479,239,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

(ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 162 ราย  และไดเ้ขา้ประชุมเพิมระหวา่งวาระ 1 ราย รวม 163 ราย รวมจาํนวนหุ้น 
479,239,993 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 81.3084 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 

6. พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2557 
  กรรมการผูจ้ดัการรายงานวา่ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทนไดพิ้จารณาถึงภาวะเศรษฐกิจใน
ภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทักบัธุรกิจประเภทเดียวกนั และธุรกิจอืนทีมีขนาดใกลเ้คียงกนัใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ในหมวดอสงัหาริมทรัพยค์่าตอบแทนเฉลียต่อปีเท่ากบั 686,831 บาท/คน เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนเฉลีย
ต่อปีของบริษทัฯ เท่ากบั 287,000 บาท/คน จึงเห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2557 เท่ากบัปี 2556 โดยรวมกรรมการทีแต่งตังใหม่ ดว้ย  ดงันี   
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการ ปีละ  300,000 บาท  หรือ  25,000 บาท ต่อเดือน  
กรรมการบริษทั  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 
กรรมการทีมีคุณสมบติัในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน 
   จาํนวน 16,000 บาท ต่อครั งของการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนทีเป็นค่าเบียประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสียงและคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ   
ประธานกรรมการ จาํนวน 18,000 บาท ต่อครั งของการประชุม 
กรรมการ    จาํนวน 16,000 บาท ต่อครั งของการประชุม 
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  จึงขอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการชุดยอ่ย  โดยกรรมการทีมีส่วนได้
เสียงดออกเสียงในวาระนี  

 มตทิีประชุม อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอดว้ยเสียง
ไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม  ผลการลงมติเป็นดงันี  

เห็นดว้ย 470,881,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2553 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 8,361,333 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7446 

 (ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 163 ราย และไดเ้ขา้ประชุมเพิมระหวา่งวาระ 1 ราย รวม 164 ราย รวมจาํนวนหุ้น 
479,242,993 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 81.3089 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 

7. พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนพเิศษให้กรรมการบริษัททีไม่ใช่ผู้บริหาร  
  กรรมการผูจ้ดัการรายงานว่า คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ ซึ งได้
พิจารณาถึงผลประกอบการปี 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555 เห็นควรกาํหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษทัทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 
รวมทังสิน 6 คน คือ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา  นายพงส์  สารสิน  พลตาํรวจตรี ชินภทัร สารสิน นายอนุทิพย ์ไกรฤกษ ์ นายสิทธิ
ชยั จนัทราวดี  และนายธวชั อึงสุประเสริฐ เป็นวงเงินไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลทีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ ตามมติทีประชุมผูถื้อหุ้น ปี 
2552-2556 จาํนวน 41.26 ลา้นบาท คิดเป็นวงเงิน จาํนวน 206,000 บาท  คนละ 34,000 บาท  
  จึงขอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนพิเศษใหก้รรมการบริษทัทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร โดยกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียงด
ออกเสียงในวาระนี    
 มตทิีประชุม อนุมติัค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษทัทีไม่ใช่ผูบ้ริหารและทีปรึกษา ตามทีคณะ กรรมการ
บริษทัเสนอ ดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม ผลการลงมติเป็นดงันี  

เห็นดว้ย 479,042,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9582 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0417 

(ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 164 ราย รวมจาํนวนหุน้ 479,242,993 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 81.3089 ของจาํนวนหุน้
ทีจาํหน่ายแลว้) 

8. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตังผู้สอบบัญชี สําหรับปี 2557 และกาํหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการผูจ้ ัดการรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะและพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตังผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั โดย นางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัต์
กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3844 และ/หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3930 และ/หรือ นางสาว
วราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4579 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2557  ต่อไปอีก 1 ปี  เป็นปีที 9  ใน
อตัราค่าจา้ง รวม 800,000 บาท เพิมขึนจากปี 2556 จาํนวน 20,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.56 แบ่งเป็นค่าสอบบญัชีประจาํปี 
386,000 บาท  และค่าสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 414,000 บาท   
  นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้น สอบถามเรืองการเปลียนชือบริษทัของผูส้อบบญัชี และตอ้งการให้คงค่าตอบแทน
การสอบบญัชีไวเ้ท่าเดิม และในปีหนา้อยากใหบ้ริษทัไดพิ้จารณาบริษทัผูส้อบบญัชีทีเป็น Local Brand    
  กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงันี  ในเรืองของการเปลียนชือบริษทัของผูส้อบบญัชี ไดมี้การเปลียนเมือเดือน
กมุภาพนัธ์ 2557  ส่วนเรืองค่าตอบแทนการสอบบญัชีขอใหผู้ส้อบบญัชีเป็นผูชี้แจง้ 
  นางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชี ไดชี้แจงต่อผูถื้อหุน้วา่ ค่าสอบบญัชีนีไดมี้การพิจารณาค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง
ประกอบกนัแลว้ และผา่นการเห็นชอบดว้ยกนัทุกฝ่าย  
  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสียง ไดชี้แจงเสริม
วา่ บริษทัฯ พิจารณาดว้ยความเป็นธรรม และเห็นวา่บริษทัสํานกังานบญัชีแห่งนี มีความน่าเชือถือ ประกอบกบัการสอบบญัชีมี
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หลกัเกณฑแ์ละมีความเขม้งวดดี  นอกจากนัน บริษทัฯจะมีการขยายงานในปีหนา้ดว้ย  ส่วนทีผูถื้อหุ้นเสนอมาบริษทัฯ จะรับไว้
พิจารณา  
 มตทิีประชุม อนุมติัแต่งตังบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั โดย นางสาวศิราภรณ์ เอืออนันต์กุล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที 3844 และ/หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3930 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4579 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2557  และอนุมติัเงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและสอบ
ทานงบการเงินของบริษทัฯ จาํนวนเงิน 800,000 บาท ผลการลงมติเป็นดงันี  

เห็นดว้ย 479,239,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไม่เห็นดว้ย 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

(ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 164 ราย รวมจาํนวนหุน้ 479,242,993 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 81.3089 ของจาํนวนหุน้
ทีจาํหน่ายแลว้) 
9. พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมมูลค่า 650 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 650 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1- บาท) เป็น 
589.41 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 589.41 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) โดยการตดัหุ้นสามญัทียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย
จาํนวน 60.59 ลา้นหุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 60.59 ลา้นบาท และขอแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัขอ้ 4 เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 มตทิีประชุม อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 60,589,660 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 650,000,000 
บาท เป็น 589,410,340 บาท โดยตดัหุน้ทียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทัฯ จาํนวน 60,589,660 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
และขอแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม ผลการลงมติเป็นดงันี  

เห็นดว้ย 479,242,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

(ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 164 ราย รวมจาํนวนหุน้ 479,242,993 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 81.3089 ของจาํนวนหุน้
ทีจาํหน่ายแลว้) 

10. เรืองอืน ๆ 
 ประธานฯ ไดก้ล่าววา่ ในวาระนีขอเชิญผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ทีมีขอ้สงสยัเพิมเติม  

 นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุ้น เสนอแนะเรืองการลงทะเบียนควรแยกแถวสาํหรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ส่วน
การจดัทาํรายงานประจาํปีขอใหท้บทวนความถูกตอ้งดว้ย 

 นางสาวอรัญญา จิตสุขสดใส อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามวา่บริษทัฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการ
ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชันแลว้หรือยงั มีความคืบหนา้อยา่งไร และแนวโนม้การไดรั้บรองจาก IOD 

 นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามเรืองการเขา้มาของ RPCG มีผลต่อนโยบายการบริหารงานหรือไม่อยา่งไร 

 กรรมการผูจ้ดัการ ชีแจงดงันี  

 1. การเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษทัไดต้อบรับเจตนารมณ์นีแลว้ ขณะนีอยูใ่นระหวา่งการ
เตรียมเอกสารใหค้รบถว้น และจะยืนเรืองในช่วงไตรมาสที 2 และเชือมันวา่จะไดรั้บการรับรองจาก IOD  

 2. การเขา้มาของ RPCG ไม่มีผลต่อนโยบายการบริหารงาน บริษทัยงัคงพฒันาโครงการทีอยูอ่าศยั และ Community 
Mall เช่นเดิม 
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  เมือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามและเสนอเรืองอืนใดเพือพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทีไดม้าร่วมประชุมและ
เสนอขอ้คิดเห็นทีเป็นประโยชน์ รวมทังอนุมติัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัฯ ในเรืองต่างๆ ดว้ยดี   

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
   ลงนาม    พลเรือเอก      ประธานทีประชุม 
  (พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี  ปราโมช) 

ประธานกรรมการ 
 
   ลงนาม เลขานุการทีประชุม 
   (นางไข่มุก   พราหมณีย)์ 
  เลขานุการบริษทั 


