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รายงานประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั9งที< 1/2559 
ของ 

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

ประชุมเมื;อวนัที; 20 ตุลาคม  2559 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งมณฑาทิพย ์1 ชั7น 1 โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที; 155 
ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวตอ้นรับผู ้
ถือหุ้นเขา้สู่การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั7 งที; 1/2559 และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั7 งที; 
7/2559 มีมติแต่งตั7ง นายพิพิธ พิชยัศรทตั เป็นประธานกรรมการ ทดแทน นายกว ีองัศวานนท ์ประธานกรรมการ ซึ;งถึงแก่กรรมเมื;อ
วนัที; 3 ตุลาคม 2559 แลว้เรียนเชิญนายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม  
 นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) และประธานที;ประชุม กล่าวเชิญผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมยืน
สงบนิ;งนอ้มจิตแสดงความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนเขา้สู่วาระการประชุมและแจง้ให้ทราบ
วา่มีผูถื้อหุน้มาเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 63 ราย จาํนวนหุน้ 258,281 หุน้ และมอบฉนัทะใหผู้อื้;นมาเขา้ประชุมแทน 64 ราย จาํนวนหุน้ 
383,581,624 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ที;มาเขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 127 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้383,839,905 หุน้ เท่ากบัร้อยละ 
65.1227 ของจาํนวนหุน้ที;จาํหน่ายแลว้ทั7งสิ7น ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32 ที;กาํหนดวา่ “ในการประชุมผู ้
ถือหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่กึ;งหนึ; งของจาํนวนผูถื้อ
หุน้ทั7งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที;จาํหน่ายไดท้ั7งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม”  

 ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และไดม้อบหมายให ้นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการดาํเนินการประชุม 
โดยกรรมการผูจ้ดัการแจง้ใหท้ราบวา่ ในการประชุมครั7 งนี7 มีกรรมการบริษทัที;เขา้ประชุมจาํนวน 8 คน ดงันี7  
  1.  นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ  
  2.  นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู   กรรมการ  
  3.  นายธวชั   อึ7งสุประเสริฐ กรรมการ  
  4. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
  5.  นายอนุทิพย ์   ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
  6.  นายธวชัชยั    ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
  7.  นางกณุฑลา   ศศะสมิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
  8. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  
  กรรมการที;ลาประชุม จาํนวน – คน 
  ไม่มีกรรมการที;ลาการประชุม 
  ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

1. นายอรรณพ แสงวณิช  ที;ปรึกษาการเงินอิสระ จากบริษทั ออพทเ์อเซีย แคปิตอล จาํกดั 
2. ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
3. ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม กรรมการผูจ้ดัการไดแ้จง้ให้ที;ประชุมทราบวา่ เอกสารประกอบการประชุมครั7 งนี7  บริษทัฯ ไดท้าํการ
เผยแพร่ไวใ้น Website ของบริษทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื;อวนัที; 5  ตุลาคม 2559 และไดแ้จง้วิธีปฏิบติัในการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงันี7  
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 ในการออกเสียงลงคะแนนในที;ประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ที; 34 กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้รายหนึ;งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวน
หุ้นที;ถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยที;มีคะแนนเสียงหนึ;งเสียงต่อจาํนวนหนึ;งหุ้น ซึ; งในแต่ละวาระการประชุม ผูถื้อหุ้นจะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได ้3 ทาง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ;งเท่านั7น 

 ในกรณีที;ผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื;องใด ผูถื้อหุ้นรายนั7นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื;องนั7น ยกเวน้
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั7งกรรมการที;ไม่ถือวา่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 

 การนบัคะแนนในแต่ละวาระจะเป็นดงันี7  

 วาระที; 1  จะถือเอาเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั7งหมดของผูถื้อหุน้ที;มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที;ประชุม 

 ส่วนวาระที; 2 จะถือเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั7งหมดของผูถื้อหุ้นที;มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที;มีส่วนไดเ้สีย  
 ในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด ณ เวลาที;ลงคะแนนเป็นฐานในการคาํนวณ โดย
สาํหรับท่านที;ไม่ประสงคที์;จะคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัจะถือวา่ท่านมีมติเห็นชอบตามวาระที;เสนอ โดยท่านไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง
ในบตัรลงคะแนน และหากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัฯ จะสรุปวาระนั7นๆ วา่ผูถื้อหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัตามที;
เสนอ หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัฯ ขอให้ท่านที;ประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสียง ลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนที;ไดแ้จกให้ในขณะที;ลงทะเบียน โดยกาเครื;องหมายถูก ! ลงในกรอบสี; เหลี;ยมในช่องที;ท่านตอ้งการในบตัรลงคะแนน 
และขอใหท่้านยกมือ เพื;อใหพ้นกังานของบริษทัไปเก็บบตัรเพื;อมานบัคะแนน โดยบริษทัจะนาํคะแนนเสียงที;ไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออก
เสียงนั7น หกัออกจากจาํนวนเสียงทั7งหมดที;เขา้ร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื;อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 นอกจากนี7  สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. หรือคสัโตเดียนที;เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ
ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ที;ผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้วา่เห็นชอบ หรือคดัคา้น หรืองดออกเสียงในหนงัสือ
มอบฉนัทะในวาระใดๆ ก็ตาม ผูรั้บมอบฉนัทะหรือคสัโตเดียนก็ไม่ตอ้งลงคะแนนในวาระที;ผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนไว้
แลว้ โดยบริษทัฯ จะนบัคะแนนของท่านจากหนงัสือมอบฉนัทะเพื;อความสะดวกของทุกท่าน แต่สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะหรือคสัโตเดียนที;
ผูม้อบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก็ขอให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
เหมือนกบัผูถื้อหุน้ที;มาประชุมดว้ยตนเอง 

 บริษทัฯ จะทาํการแจง้ให้ที;ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที;นบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงที;
รวมคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นที;มาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะแลว้  ในกรณีที;มีผูล้งคะแนนคดัคา้นหรืองด
ออกเสียงเป็นจาํนวนมาก บริษทัฯ อาจดาํเนินวาระการประชุมถดัไปในระหวา่งที;รอผลการนบัคะแนน และจะแจง้ผลการนบัคะแนนให้ท่าน
ผูถื้อหุน้ทราบทนัทีที;การนบัคะแนนแลว้เสร็จ 

 ในระหวา่งดาํเนินการประชุม หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะสอบถามเพิ;มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นโปรด
แจง้ชื;อและนามสกลุ เพื;อเป็นขอ้มูลใหบ้ริษทัในการบนัทึกรายงานการประชุมดว้ยครับ และหากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถาม
ขอ้มูลที;ไม่เกี;ยวกบัวาระที;กาํลงัดาํเนินการประชุมในขณะนั7น ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นกรุณาสอบถามคาํถามดงักล่าวในวาระที; 3 ซึ; งเป็น
วาระที;บริษทัฯ เปิดโอกาสใหท่้านผูถื้อหุน้สามารถสอบถามพดูคุย และแสดงความเห็นในเรื;องต่างๆได ้
 เมื;อแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ กรรมการผูจ้ดัการเสนอให้ที;ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมดงัต่อไปนี7  

วาระที; 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
วาระที; 2 พิจารณาอนุมติัการซื7อหุน้สามญัของบริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (PSDC) จาํนวนร้อยละ 44.13 - 

ของทุนจดทะเบียนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
วาระที; 3 พิจารณาเรื;องอื;นๆ (ถา้มี)  
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ในระหวา่งดาํเนินการประชุม หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามเพิ;มเติมในแต่ละวาระ ขอใหท่้านผูถื้อหุ้นแจง้
ชื;อและนามสกุล เพื;อเป็นขอ้มูลให้บริษทัในการบนัทึกรายงานการประชุม และหากผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลที;ไม่
เกี;ยวกบัวาระที;ดาํเนินการประชุมในขณะนั7น ขอใหท่้านสอบถามคาํถามดงักล่าวในวาระที; 3 ซึ; งเป็นวาระที;บริษทัฯ เปิดโอกาสให้
ทุกท่านไดถ้ามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื;องต่างๆ 
 เมื;อแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ กรรมการผูจ้ดัการเสนอให้ที;ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมดงัต่อไปนี7  

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 
 กรรมการผูจ้ดัการ เสนอใหที้;ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ซึ; งประชุมเมื;อวนัที;  7 
เมษายน 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ์ภายในกาํหนดเวลาที;
กฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ โดยมีสาํเนารายงานการประชุมตามที;แนบมาพร้อมนี7  นอกจากนั7นบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ใน website  ของ
บริษทัฯ แลว้ โดยที;การจดบนัทึกรายงานการประชุมครั7 งที;แลว้ คณะกรรมการฯ ไดท้าํการตรวจสอบก่อนยื;นต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
นายทะเบียนบริษทัมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์แลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามที;ประชุมไดมี้มติไวทุ้กประการ  
 คณะกรรมการจึงขอเสนอใหที้;ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559  ตามสาํเนาที;
ส่งแก่ผูถื้อหุน้ โดยการลงมติในวาระนี7ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที;ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั7งหมดของ
ผูถื้อหุ้นที;มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามสําเนารายงานการประชุมที;ไดจ้ดัส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบ พร้อมกบัหนังสือเชิญ
ประชุม  

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ;มเติม หรือขอแกไ้ข 
 มตทิีCประชุม รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 โดยไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดขอแกไ้ข ดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัท ์ผลการลงมติเป็นดงันี7  

เห็นดว้ย 398,669,156 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุ้นที;มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะจาํนวน 138 ราย รวมจาํนวนหุ้น 398.669,156  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
67.6386 ของจาํนวนหุน้ที;จาํหน่ายแลว้) 

2. พจิารณาอนุมตักิารซืGอหุ้นสามญัของบริษัท เพยีวสัมมากร ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (PSDC) จาํนวนร้อยละ 44.13 ของทุนจด
ทะเบียนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่ คณะกรรมการมีความเห็นวา่เพื;อปรับโครงสร้างการถือหุ้นที;มีการเกี;ยวโยงและให้สะทอ้น
ถึงการกาํกบัดูแลที;ดี บริษทัควรถือหุ้นของบริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (PSDC) หมดทั7ง 100% ในวาระนี7บริษทั 
ออพทเ์อเชีย แคปปิตอล จาํกดั ที;ปรึกษาการเงินอิสระของบริษทั โดย นายอรรณพ แสงวณิช เป็นผูน้าํเสนอรายงานให้กบัผูถื้อหุ้น  
โดยนายอรรณพ แสงวณิช  
 นายอรรณพ  แสงวณิช ที;ปรึกษาการเงินอิสระ รายงานวา่วตัถุประสงค ์และความเห็นของที;ปรึกษาการเงินอิสระ แบ่งเป็น
ประเด็นที;สาํคญัสองประเด็น  ประเด็นแรกจะเป็นเรื;องความเหมาะสมของการทาํรายการ ประเด็นที;สองเป็นความเห็นเรื;องความ
เหมาะสมของราคาที;มีการเสนอซื7อเสนอขาย เมื;อเทียบกบัราคาที;ที;ปรึกษาการเงินอิสระไดท้าํการประเมินโดยวิธีต่างๆ ซึ; งผูถื้อหุน้
ไดรั้บทราบเรื;องขอ้มูลรายละเอียดตามเอกสารแนบที;ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ไปแลว้นั7น  

บริษทั ออพทเ์อเชีย แคปปิตอล จาํกดั เป็นบริษทัที;ก่อตั7งมาประมาณ 9 ปี โดยมีประสบการณ์ในการเป็นที;ปรึกษาทางการ
เงินและที;ปรึกษาการเงินอิสระ ให้แก่หลายบริษทั เช่น เป็นที;ปรึกษาการเงินอิสระต่อการทาํคาํเสนอซื7อหุ้นใหก้บั บริษทั จสัมิน 
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เทเลคอม ซิสเตม็ส์ จาํกดั เรื;องของการร่วมทุนและการประเมินมูลค่ากิจการให้กบับริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทั นํ7 าตาลครบุรี จาํกดั (มหาชน)  นอกจากนั7นแลว้ก็มีธุรกิจในต่างประเทศ ไดเ้ป็นที;ปรึกษาในการซื7อขายธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Sunset Tower มูลค่ารวมกนัมากกวา่ 5 พนัลา้นบาท รวมถึงเรื;องการดาํเนินธุรกิจออกแบบภายในของ
บริษทั เจฟ นอกจากนั7นแลว้ก็มีเรื;องของการให้คาํปรึกษาการทาํธุรกิจร้านอาหารเชฟคลบัในนิวยอร์ก เป็นการร่วมมือของอีวาย
กรุ๊ป เพราะฉะนั7นในแง่ของบริษทั ออพทเ์อเชีย แคปปิตอล จาํกดัมีประสบการณ์ในการทาํงาน ทั7งในเรื;องของที;ปรึกษาและในเรื;อง
ของ M&Aมากพอสมควร 

 ในเรื;องของการทาํรายการของบริษทั สาํหรับวตัถุประสงค์การเขา้ทาํรายการ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษทั 
ครั7 งที; 6/2559  เมื;อวนัที; 9 สิงหาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้ซื7อหุน้สามญัของบริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน 
1,147,499 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 44.13 ในราคาหุ้นละ 140 บาทราคาพาร์ 100 บาท รวมเป็นมูลค่าที;ตอ้งซื7อทั7งสิ7นประมาณ 160 
ลา้นบาท ซึ;งการเขา้ซื7อดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษทัเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 ใน PSDC โดยวตัถุประสงคใ์นการเขา้ซื7อครั7 งนี7  เพื;อเป็นการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มีความชดัเจน ลดความซํ7 าซอ้น ลดขั7นตอนการดาํเนินงานที;เกี;ยวขอ้ง ลดค่าใชจ่้ายที;อาจจะเกิดขึ7น 
นอกจากนั7นแลว้ยงัทาํใหบ้ริษทัสามารถรับรู้ผลกาํไรจากการดาํเนินงานของ PSDC ไดท้ั7งหมด และ ในการทาํรายการกบั RPCG ซึ;ง
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือเป็นรายการที;เกี;ยวโยงกนั จึงตอ้งขอมติจากผูถื้อหุน้ 

ส่วนประวติัความเป็นมา RPCG กบั SAMCO ไดร่้วมทุนจดัตั7ง PSDC มาตั7งแต่ปี 2549 โดยช่วงแรกมีทุนอยู ่50 ลา้นบาท 
หลงัจากนั7นเพิ;มทุนเป็น 225 ลา้นบาท และในปี 2554 PSDC ไดเ้พิ;มทุน แต่ในครั7 งนั7น RPCG ไม่ไดเ้พิ;มทุนตามดว้ย จึงทาํให้
สัดส่วนการถือหุ้นของ SAMCO เพิ;มขึ7นจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 55.87 หลงัจากนั7นปี 2555 RPCG เขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นของ 
SAMCO ในสดัส่วนร้อยละ 25 และในปี 2558 ไดเ้พิ;มการถือหุน้ใน SAMCO เพิ;มขึ7นจากร้อยละ 25.25 เป็นร้อยละ 48.25 ส่วนการ
ถือหุ้นใน PSDC ยงัคงเดิม เท่ากับว่าทั7 ง RPCG และ SAMCO ต่างก็เป็นผูถื้อหุ้นใน PSDC เพื;อให้เกิดความชัดเจนมากขึ7 น 
คณะกรรมการจึงมีมติให้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น  โดยที; SAMCO เป็นผูถื้อหุ้นโดยตรงร้อยละ 100 ในส่วนนี7 ที;ปรึกษา
การเงินอิสระมีความเห็นพอ้งในเรื;องของการปรับโครงสร้าง สมมุตมีการยื;น IPO ดว้ยโครงสร้างเดิม กลต.ยงัไม่อนุมติั เพราะถือวา่
ไม่มีความชดัเจน ถา้การสืบทอดนโยบายต่างๆ สืบทอดมาที; SAMCO เป็นหลกั แลว้ SAMCO เป็นผูบ้ริหาร PSDC ในการนี7 จะเกิด
ความชัดเจนมากกว่า ในส่วนของโครงสร้างการถือหุ้น ถือว่าเป็นไปตามหลกัของธรรมาภิบาล และมีความเหมาะสมที;ควร
ดาํเนินการ 

ในเรื;องของการคาํนวนขนาดของรายการ เป็นการคาํนวนตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์ซึ; งคาํนวนทั7งหมด 4 เกณฑ ์
เกณฑแ์รกคือมูลค่าตามบญัชีสินทรัพยสุ์ทธิ เกณฑก์าํไรสุทธิ เกณฑมู์ลค่ารวมสิ;งตอบแทน และเกณฑข์องมูลค่าหลกัทรัพยที์;ไดหุ้้น
มา เนื;องจากการทาํรายการเขา้ข่ายตามเกณฑข์องตลาดอยู ่2 เรื;อง เรื;องแรกเป็นเรื;องของการไดม้าซึ; งสินทรัพย ์เรื;องที;สองเป็นเรื;อง
ของรายการที;เกี;ยวโยงกนั ในเรื;องของการไดม้าซึ; งสินทรัพยก์บัมูลค่าที;จ่ายถือวา่เป็นรายการที;ค่อนขา้งเลก็ ไม่ไดใ้หญ่มาก จริงๆ
แลว้ไม่เขา้ข่ายวา่ตอ้งนาํเสนอผูถื้อหุ้น เพราะคาํนวนแลว้ไดส้ัดส่วน สูงสุด 4.52% เท่านั7น แต่เมื;อพิจารณาในเรื;องของเกณฑก์าร
ไดม้าแลว้เป็นรายการที;เกี;ยวโยงกนั ปรากฏวา่ ตามเกณฑร์ายการที;เกี;ยวโยงกนั มีเกณฑที์;ระบุวา่ ถา้มีการไดสิ้นทรัพยม์ามูลค่าเกิน 
20 ลา้นบาท หรือวา่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ตอ้งนาํเสนอต่อผูถื้อหุ้น เมื;อพิจารณาเรื;องตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ 
ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 3.90 เกินร้อยละ 3 จึงตอ้งนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื;อพิจารณาอนุมติั 

เรื;องสินทรัพยที์;ไดม้าของบริษทั PSDC ประกอบธุรกิจ Community Mall ปัจจุบนัมีอยูท่ั7งหมด 3 สาขา สาขาแรกคือเพียว
เพลสรังสิต  สาขาที;สองคือเพียวเพลสรามคาํแหง และเพียวเพลสราชพฤกษ์เป็นสาขาที;สาม ซึ; งทั7 งสามสาขา มีการดาํเนินงานที;
ค่อนขา้งดี หลกัในการทาํธุรกิจนี7 คือตอ้งมีแม่เหลก็ที;ดึงดูดใหค้นเขา้มาใชบ้ริการ และเขา้มาเช่าพื7นที; ที;ศูนยเ์พียวเพลสรามคาํแหงมี
ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต  Villa ส่วนที;ศูนยเ์พียวเพลสรังสิตและเพียวเพลสราชพฤกษมี์ MaxValu เป็นตวัที;ดึงลูกคา้ นอกจากนั7น บริษทั
ไดใ้ห ้PSDC เช่าพื7นที;เพิ;มเติมอีกประมาณ 9,200 ตารางเมตร ซึ;งเป็นบริเวณที;ต่อเนื;องกบัศูนยเ์พียวเพลสรามคาํแหง โดยมีผูเ้ช่าราย
ใหญ่ใหค้วามสนใจในเรื;องของผูเ้ช่ายงัเป็นที;มั;นใจไดว้า่ยงัมีผูเ้ช่าที;สาํคญัเขา้มาเช่าพื7นที;กบับริษทั แลว้การดาํเนินธุรกิจของบริษทั
ยงัดาํเนินต่อไปไดค้่อนขา้งดี 
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สําหรับขอ้ดีของการทาํรายการประการแรก ลกัษณะของการทาํรายการเป็นการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ ใหมี้ความคล่องตวัมากขึ7น เนื;องจากปัจจุบนั SAMCO และ PSDC ถือเป็นบุคคลเกี;ยวโยงกนัจากการมีผูถื้อหุ้นรายเดียวกนั 
ทาํให้หากในอนาคต PSDC ตอ้งมีการทาํรายการระหวา่งกนัที;มีขนาดรายการมีมูลค่ามากกวา่ 20 ลา้นบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 3 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NTA) ทาํใหก้ารทาํรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการที;เกี;ยวโยงกนั และมีขนาดรายการที;ตอ้งขออนุมติั
จากที;ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ;งจะเป็นการเพิ;มขั7นตอนการทาํงาน รวมถึงระยะเวลาการทาํงานที;นานขึ7น ประการที;สองคือลดค่าใชจ่้ายที;
เกิดขึ7นจากการดาํเนินการตามกฎเกณฑข์องสาํนกังานกลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เนื;องจากหากมีรายการที;จาํเป็นที;ตอ้งขออนุมติั
จากที;ประชุมผูถื้อหุ้น จะทาํให้เกิดค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งบริษทัที;ปรึกษาทางการเงินและ/หรือที;ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื;อให้
ความเห็นในการทาํรายการดงักล่าว รวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆที;เกี;ยวขอ้งในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นประการที;สาม คือการบริหารงาน 
และการรับรู้ผลดาํเนินงานของ PSDC  ภายหลงัการทาํรายการแลว้เสร็จ จะทาํให้ SAMCO เป็นผูถื้อหุ้น PSDC ร้อยละ 100 ทาํให้
ง่ายต่อการบริหารงาน และส่งผ่านนโยบายที;จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์แก่ SAMCO มากที;สุด รวมถึงสามารถรับรู้ผลการ
ดาํเนินงานของ PSDC ไดท้ั7งหมด ซึ; งคาดวา่บริษทัฯจะไดรั้บผลประโยชน์อยา่งเต็มที;จากผลการดาํเนินงานของ PSDC ที;จะมีการ
เติบโตอยา่งต่อเนื;อง ซึ;งตามตารางก็จะเห็นวา่รายไดเ้พิ;มขึ7นจากปี 59 ประมาณ 164 ลา้นบาท จะโตขึ7นไปเรื;อยๆ ประมาณการ 25 ปี 
ประมาณ 381 ลา้นบาทในปีที; 25 กาํไรก็จะเพิ;มขึ7นจากปีนี7ประมาณ 18 ลา้นบาท ครึ; งปีมีกาํไรประมาณ 11 ลา้นบาทที;เปิดเผยแลว้ 
คาดว่ากําไรประมาณ 18 ลา้นบาท และค่อยๆเติบโตขึ7นไปเรื; อยๆ เพราะฉะนั7นกําไรที;ได้ทาํประมาณการไวเ้ป็นส่วนหนึ; งที; 
SAMCO สามารถรับรู้กาํไรไดท้ั7งร้อยละ 100 ส่วนขอ้ดอ้ยและความเสี;ยงของการเขา้ทาํรายการ บริษทัจะมีสภาพคล่องเพื;อใชใ้น
การลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละอื;นๆ ลดลง หากบริษทัเขา้ทาํรายการซื7อหุ้นสามญัในครั7 งนี7  จะทาํให้บริษทัมีเงินทุน
หมุนเวยีนและเงินลงทุนชั;วคราวคงเหลือลดลง  

ส่วนขอ้ดีของการไม่เขา้ทาํรายการ บริษทัก็จะมีเงินลงทุนคงเหลือเพื;อใชใ้นโครงการอื;นต่อไป สาํหรับขอ้ดอ้ยของการไม่
เขา้ทาํรายการ เกิดความไม่คล่องตวั และขณะเดียวกนัเป็นการสูญเสียโอกาสในการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรที;เกิดการลงทุนที;เพิ;มขึ7น 
เพราะฉะนั7นเมื;อพิจารณาโดยรวมในเรื;องของการปรับโครงสร้าง ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการทาํรายการและไม่ทาํรายการแลว้ ที;
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การเขา้ทาํรายการครั7 งนี7 ถือวา่มีความสมเหตุสมผล เพราะวา่ SAMCO จะไดรั้บประโยชน์
โดยตรง  

การใหค้วามเห็นในเรื;องของการใหร้าคา ที;ปรึกษาการเงินอิสระไดท้าํการประเมินทั7งหมด 6 วธีิ 
วธีิแรกคือ วธีิมูลค่าตามบญัชี มูลค่าตามบญัชีที;ประเมิน พิจารณางบการเงินที;บริษทัไดมี้การเปิดเผย โดยใชง้บการเงิน ณ 

วนัที; 30 มิถุนายน 2559 เป็นหลกั ไดมู้ลค่าตามบญัชี เมื;อคาํนวณแลว้อยูที่; 79 บาทต่อหุ้น วิธี Book Value ราคาที;ซื7อคือ 140 บาท 
Book Value เมื;อ 30 มิถุนายน 79 บาท เพราะฉะนั7นราคาตาม Book ตํ;าวา่ราคาที;ซื7อ  

วธีิต่อมาเป็นวธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี วธีินี7จะเป็นเรื;องของการปรับปรุงรายการสินทรัพยข์องบริษทั เช่น สินทรัพย์
ถาวรหรือสินทรัพยอื์;นๆ จะมีส่วนเพิ;มหรือส่วนลดจากการประเมินราคาหรือไม่ ในส่วนนี7 บริษทัจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ ชื;อ
บริษทั เอเจนซี; ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จาํกดั ซึ;งผูป้ระเมินราคาอิสระไดรั้บการรับรองจากสาํนกังานกลต.เช่นเดียวกนั เขา้มา
ประเมินราคาทั7ง 3 โครงการ ดว้ยวิธี Income Approach หรือวิธีรายได ้เป็นการทาํ Discount Cash Flow เหมือนกนั ซึ; งจากการ
ประเมินทั7ง 3 โครงการ ก็ปรากฏวา่ถา้มองในภาพรวม จะไดมู้ลค่าเพิ;มขึ7นมา ไดมู้ลค่าอยูที่; 589 ลา้นบาท โดยที;ราคาตาม Book ณ 
วนัที; 30 มิถุนายน 2559 อยูที่; 426 ลา้นบาท ก็แสดงวา่มีส่วนเกินจากการประเมินราคาอยูที่; 161 ลา้นบาท นาํ 161 ลา้นบาทที;เป็น
ส่วนเกินมาปรับปรุงกบัมูลค่าการบญัชีที;คาํนวนไวต้ามวธีิแรก บวกเพิ;มไปอีก 161 ลา้นบาท ฉะนั7นเมื;อคาํนวนออกมาเป็นราคาต่อ
หุน้จะไดมู้ลค่าทางบญัชีที;ปรับปรุงแลว้อยูที่; 141.16 บาทต่อหุน้ถือวา่ใกลเ้คียงกบัราคาที;ซื7อมา คือ 140 บาทต่อหุน้  

วธีิที;สามเป็นวธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นตามบญัชี วิธีนี7 เป็นการคาํนวนใชสู้ตร Book Ratio ยอ้นหลงั ซึ; งตามเกณฑก็์
คาํนวนยอ้นหลงัไป 7 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั และ 360 วนั โดยใช ้Price to Book Value ของบริษทัที;มีการดาํเนิน
ธุรกิจที;ใกลเ้คียงกนั ซึ;งจากการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบับริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ; งมีอยู ่3 บริษทัที;ทาํธุรกิจคลา้ยๆกนัคือบริษทั 
เซ็นทรัลพฒันา สยามฟิวเจอร์ และบริษทัเอม็บีเค แมว้า่ 3 บริษทันี7จะมีขนาดที;ใหญ่กวา่ แต่ก็พอที;จะมองเห็นภาพไดใ้นระดบัหนึ;ง 
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ซึ; งเมื;อมาเปรียบเทียบในแง่ของ Price to Book Value Ratio ที;ไดอ้ยูร่ะหวา่ง 2.6-2.7 เท่า เพราะฉะนั7นเมื;อมาคูณกบั Book Value 
ของบริษทัจะไดร้าคาอยูร่ะหวา่ง 205.09-214.50 บาทต่อหุน้ เพราะฉะนั7นราคาที;ไดโ้ดยวธีินี7 สูงกวา่ราคาที;เสนอซื7อ 140 บาทต่อหุน้ 

วธีิที;สี; เป็นวธีิอตัราส่วนราคากาํไรต่อหุน้คาํนวณในลกัษณะเดียวกนัคือ คาํนวนเฉลี;ยยอ้นหลงัไปตามจาํนวนวนัที;คลา้ยๆ
กบั Price To Book Value ซึ; งปรากฏวา่ PE Ratio ของกลุ่มนี7อยูร่ะหวา่ง 17.06-17.99 เท่า เมื;อคูณกบักาํไร 4 ไตรมาสยอ้นหลงั คือ 
ไตรมาสที; 1-2 ปี 59 บวกกบัไตรมาสที; 3-4 ของปี 58 กาํไรรวมกนัไดเ้ท่าใดหารดว้ยจาํนวนหุน้ เมื;อคาํนวนเป็นราคาต่อหุน้โดยวธีินี7
แลว้ จะไดร้าคาประมาณ 91.52-96.54 บาทต่อหุน้ โดยวธีินี7 ราคาที;ไดต้ ํ;ากวา่ราคา 140 บาทต่อหุน้ 

วธีิที;หา้ เป็นวธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด ซึ;งวธีินี7 ไม่สามารถนาํมาประเมินได ้เนื;องจากหุ้นของ PSDC ไม่ไดมี้การซื7อขาย
อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ 

วธีิสุดทา้ย คือ วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด ซึ; งเป็นวิธีที;เหมาะสมกบัธุรกิจที;มีการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื;อง 
เป็นวธีิที;สามารถสะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานทั7งในแง่ของรายไดแ้ละกาํไรของธุรกิจ โดยที;ปรึกษาการเงินอิสระไดท้าํประมาณการ 
25 ปี ซึ;งอิงตามสญัญาเช่าที; PSDC ทาํไวก้บั SAMCO หากพิจารณารายละเอียด รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย วิธีการกาํหนดสมมติฐานของ
ที;ปรึกษาการเงินอิสระ โดยอา้งอิงจากผลดาํเนินงานที;เกิดขึ7นจริง ยอ้นหลงั 3 ปี แลว้บวกดว้ย 6 เดือน แลว้ใชต้วันี7 เป็นฐานในการตั7ง
สมมุติฐาน เพื;อทาํประมาณการในอนาคต เพราะฉะนั7นการทาํประมาณการโดยกาํหนดสมมติฐาน ถือวา่เป็นการทาํโดยอิงค่าเฉลี;ย
จากผลการดาํเนินงาน อาทิ รายไดค้่าเช่าบริการ รายไดใ้นการให้บริการพื7นที; มีการเติบโตร้อยละ 3.33 ต่อปี โดยท่านจะเห็นจาก
ยอ้นหลงั 3.33% มาจากไหน ถา้ไปดูจากสัญญาที;ทาง PSDC ให้เช่ากบัผูเ้ช่ารายยอ่ยหรือรายใหญ่ต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีอายสุัญญา
ประมาณ 3 ปี ถา้เป็นรายย่อยเล็กๆอาจจะเป็นประมาณ 1 ปี โดยที;อายุสัญญาเช่า มกัจะกาํหนดว่าจะมีอตัราการเพิ;มของค่าเช่า 
อยา่งเช่น 3 ปี โตร้อยละ 10 โดยส่วนใหญ่ หรือวา่ถา้เป็นรายเลก็โตร้อยละ 3 เพราะฉะนั7นโดยเฉลี;ย การเติบโตของรายไดอ้ยูใ่นช่วง
ระหวา่งร้อยละ 3.33 ต่อปี ซึ;งอิงตามสญัญาที;เกิดขึ7นจริง ในแง่ของรายไดส้าธารณูปโภค ค่านํ7 าค่าไฟเรียกเก็บจากผูเ้ช่าเหมือนกนั ก็
อิงตามอตัราส่วนคือค่าเฉลี;ยยอ้นหลงั 3 ปีเช่นเดียวกนั รายไดอื้;นๆ ตน้ทุนค่าเช่าก็อิงกบัสญัญาเช่าที;ดินที; PSDC จ่ายใหก้บั SAMCO 
ตน้ทุนค่าบริการกาํหนดค่าบริหารจดัการเท่ากบัร้อยะละ 45 ตามสญัญา ค่าบริการอื;นๆคิดเป็นอตัราส่วนของรายไดร้วมฐานอิงจาก
ผลในอดีตเพื;อช่วยกาํหนดเป็นเปอร์เซ็นต ์แลว้ก็คิดเป็นร้อยละต่อรายได ้ไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคให้แก่ในการขาย 
ใหแ้ก่ในการบริหาร ก็คือใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนั ในแง่ของค่าเสื;อมราคา 25 ปี ก็ เป็นสินทรัพยที์;เป็นสญัญาเช่าระยะยาว สามารถตดั
ค่าเสื;อมได ้25 ปีตามเกณฑบ์ญัชีสามารถทาํได ้หากเป็นอุปกรณ์ตดัค่าเสื;อมราคา 5 ปี ภาษีรายไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 เป็นตามเกณฑ์
ของบริษทัจาํกัดปกติ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นไปตามนโยบายบริษทั คือ บริษทัมีการลงทุนในตวัโครงการอย่างต่อเนื;อง 
ประมาณในปีที; 10 ก็จะมีการลงทุนใหญ่อีกครั7 ง เพื;อเป็นการรีโนเวทตวัโครงการ ส่วนเงินกูส้าํรองการเงิน ก็มีเงินกูจ้ากธนาคารกรุง
ศรีฯ เงินกูร้ะยะสั7น โดยเฉลี;ยเงินกูมี้ดอกเบี7 ยเฉลี;ยประมาณร้อยละ 6.71 ในการชาํระตาม Term ของสัญญา หากมองในภาพรวม 
จากการเปรียบเทียบขอ้มูลบริษทักบัภาพรวมและจากผลการวิจยัของบริษทั ควอลิเออร์ ซินทิไนเซอร์ ระบุวา่ ใน ไตรมาส 2 ราคา
พื7นที;ใหเ้ช่าโดยเฉลี;ยในอุตสาหกรรม มีอตัราค่าเช่าส่วนใหญ่อยูใ่นอนัดบัเท่าใด ซึ; งจะเห็นวา่ราคาเในเขตนอกรอบ มีตั7งแต่ 1,000 
ต่อตารางเมตรขึ7นไป ราคาสูงขึ7นไปเรื; อยๆ  ในเรื; องอตัราการเขา้ใช้พื7นที; โดยเฉลี;ย อยู่ในอตัราที;สูงเกินกว่าร้อยละ 97 ขึ7นไป 
เรียกวา่ค่อนขา้งสูง แสดงวา่ในแง่ของอุตสาหกรรมที;เป็น Community Mall มีการเติบโตค่อนขา้งดีและค่อนขา้งไดรั้บความนิยม
พอควร ถา้มองในภาพรวมลองเปรียบเทียบ PSDC กบับริษทัที;อยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นรายไตรมาสต่อไตรมาส จากกราฟที;
นาํเสนอเปรียบเทียบกบั CPN โดยดึงเฉพาะส่วนที;เป็นธุรกิจเกี;ยวกบัเรื;องของรายไดแ้ละค่าเช่าเท่านั7น ไม่ไดดึ้งรายไดส่้วนอื;นเขา้มา
วเิคราะห์ จะเห็นวา่หากเป็นไตรมาส 2 ปี 2558 กบัไตรมาส 2 ปี 2559 ถือวา่มีการเติบโตค่อนขา้งมาก 10 กวา่เปอร์เซ็นต ์หากมอง
ทั7ง 2 ไตรมาสในปีนี7ค่อนขา้งคงที; เติบโตค่อนขา้งนอ้ย ส่วนของ MBK มีการเติบโตเหมือนกนั ไม่ไดสู้งมาก มองมาทาง SF มีการ
เติบโตสูงขึ7นบา้ง ขณะที;เป็นของ PSDC ไตรมาส 2 ไตรมาสปีที;แลว้โตประมาณ 7% หากเทียบเป็นรายไตรมาส ไตรมาส 1 และ
ไตรมาส 2 ของปีนี7 แลว้ เติบโตประมาณร้อยละ 11 หากมองในภาพรวมของธุรกิจเรื;องการให้เช่าและการบริการ ก็ยงัถือวา่มีการ
เติบโต แมจ้ะชะลอตวัอยูบ่า้ง แต่ถือวา่ยงัสามารถที;จะเติบโตต่อไปได ้ภาพรวมในเรื;องของผลการดาํเนินงานของบริษทัที;ทาํธุรกิจที;
ใกลเ้คียงกนั PSDC ก็อยูใ่นระดบัที;ใกลเ้คียงกนั ไม่ไดต้ ํ;ากวา่ตลาด หากมองเปรียบเทียบในเชิงของอตัราการเขา้เช่าพื7นที; จากกราฟ
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ของควอลิเออร์สูงสุดที;ร้อยละ 9.7 ศูนยก์ารคา้ต่างๆของบริษทั ไดแ้ก่ ศูนยร์ามคาํแหง ศูนยรั์งสิต และศูนยร์าชพฤกษล์ว้นอยู่ใน
ระดบัที;ยงัตํ;ากวา่ ระดบัสูงสุดที;ควอลิเออร์ทาํการวิเคราะห์ไว ้แสดงวา่บริษทัยงัมีโอกาสที;จะมีอตัราการเติบโตไดอี้ก สมมุติฐานที; 
IFAทาํประมาณการไม่ไดใ้ห้เติบโตไปถึงร้อยละ 9.7 เพียงแต่ทาํคงที;ตามสถานการณ์ที;เป็นอยู่ในปัจจุบนั เช่น ศูนยร์ามคาํแหง 
อตัราการเช่าพื7นที;อยู่ที;ร้อยละ 94 ศูนยรั์งสิตร้อยละ 92 และศูนยร์าชพฤกษ์ร้อยละ 89 ราชพฤกษ์ตํ;ากว่าศูนยอื์;นเนื;องจากเปิด
ใหบ้ริการหลงัสุด IFA ตั7งสมมติฐานอยา่งระมดัระวงั พอสมควร  ในอดีต PSDC มีผลการดาํเนินงานขาดทุน เริ;มมีกาํไรในปี 2557-
โดยในปี 2557 มีกาํไรประมาณ 5 ลา้นบาท และปี 2558 มีกาํไรประมาณ 8 ลา้นบาท ส่วนปี 2559 ในช่วงครึ; งปีแรก มีกาํไร 11 ลา้น
บาท ซึ;งสะทอ้นอยูใ่นงบการเงินของ SAMCO แลว้ IFA ประมาณการวา่ในปี 2559 นี7  จะมีกาํไรประมาณ 89 ลา้นบาท หลงัจากนั7น
กาํไรค่อยๆเติบโตขึ7นเรื;อยๆ รายไดก็้เช่นเดียวกนั จาก 164 ลา้นบาท จะเติบโตโดยเฉลี;ยปีละร้อยละ 3.33 ไปเรื;อยๆ ภายใน 25 ปี ก็
จะโตไปถึง 381 ลา้นบาท กาํไรโตจากประมาณ 18-19 ลา้นบาท ไปเป็น 127 ลา้นบาทภายใน 25 ปี แนวโนม้ของผลการดาํเนินงาน
ค่อยๆขึ7นไปเรื;อยๆ อาจจะมีการเหวี;ยงตวัขึ7นๆลงๆบา้งตามภาวะของธุรกิจ เมื;อคาํนวนเต็มมูลค่าเป็นกระแสเงินสดสุทธิ ไดมู้ลค่า
ประมาณ 605 ลา้นบาท เมื;อคาํนวนตามสูตร ไดมู้ลค่าประมาณ 407 ลา้นบาท และเมื;อคาํนวนเป็นมูลค่าต่อหุ้นจะไดมู้ลค่าต่อหุ้น 
156.68 บาทต่อหุ้น ซึ; งเป็นราคาที;สูงกวา่ราคาที;ซื7อก็คือ 140 บาท หากลองคาํนวณหาค่าผนัแปร ของ Discount Rate ที; +/- ร้อยละ 
0.5 ช่วงของราคาที;ไดก็้จะอยูร่ะหวา่ง 146.90-167.16 บาทต่อหุ้น เป็น ซึ; งราคาที;ประเมินได ้เทียบดูแลว้ใกลเ้คียงกบัราคาประเมิน
ของ FA โดยสรุปมูลค่าที;ยติุธรรมของ PSDC คือราคาระหวา่ง 146.90-167.16 บาทต่อหุน้ 

สรุปราคาประเมินทั7ง 6 วธีิ ในมุมมองที;ปรึกษาการเงินอิสระ เห็นวา่ ในเมื;อ PSDC เป็นผูที้;ดาํเนินธุรกิจตามปกติ แลว้ก็มี
ธุรกิจอยา่งต่อเนื;องในอนาคต เพราะฉะนั7นวธีิที;เหมาะสมในการประเมินราคา คือวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด วิธีนี7 ซึ; ง
เป็นวิธีที;ใชก้นัเป็นสากล ในการประเมินธุรกิจลกัษณะประเภทนี7  ในขณะเดียวกนั วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัชี วิธีนี7 เป็นวิธีที;
สะทอ้นถึงราคาพื7นฐานของกิจการไดร้าคาที; 141.16 บาทต่อหุ้น เพราะฉะนั7นในแง่พื7นฐานก็สนบัสนุนราคาซื7อ เพราะฉะนั7นเมื;อ
พิจารณาโดยรวมแลว้ถือวา่ ราคาที;มีการซื7อขายหุน้มีความเหมาะสม  

นายอรรณพ แสงวณิช ที;ปรึกษาการเงินอิสระ อธิบายเพิ;มเติมวา่ เนื;องจากประธานกรรมการตรวจสอบไดมี้การตั7งคาํถาม
และชี7แนะประเด็นต่างๆที;อยากจะใหมี้การอธิบายขยายความเรื;องของการประเมินราคาของที;ปรึกษาการเงินอิสระจึงขออนุญาต
ชี7แจงเพิ;มเติมตามประเด็นคาํถามดงันี7  

ประเด็นแรกที;ปรึกษาดา้นการเงินอิสระ ถึงแมว้า่จะไม่มีประสบการณ์ในการทาํธุรกิจเรื;องของ Community Mall เป็น
หลกั แต่วา่ในเรื;องของการทาํในลกัษณะโครงการต่างๆเคยมีประสบการณ์ในเรื;องของการทาํ M&A อยา่งที;ไดน้าํเสนอแลว้และมี
งานที;ปรึกษาทั7งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนตวัผมเอง ก็ทาํงาน FA มาแลว้มากกวา่ 25 ปี เพราะฉะนั7นในเรื;องของหลกัและ
วิธีการทาํงานเป็นการทาํงานเยี;ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตามมาตรฐานอยู่แลว้ เพราะฉะนั7นในส่วนนี7 มีความเชื;อมั;นในเรื;องของการ
ทาํงาน  

ประเด็นที;สอง เรื;องของขอ้มูล ขอ้มูลของบริษทัที;นาํมาเปรียบเทียบ และเทียบเคียง ขอ้มูลปกติในการทาํงานของ FA จะ
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนที;มีการเปิดเผยแลว้ ซึ; งเป็นขอ้มูลที;สามารถนาํมาอา้งอิงและใชไ้ด้ โดยประโยชน์
สาธารณะ เพราะฉะนั7นขอ้มูลส่วนนั7นเองก็เป็นขอ้มูลที;สามารถนาํมาซกัทอดถึงภาพรวมในธุรกิจไดใ้นระดบัหนึ;ง ถึงแมว้า่ขนาด
จะไม่เท่ากนั ทาํเลไม่ใกลเ้คียงกนั แต่ก็พอเห็นภาพไดว้่า ในธุรกิจโดยรวมของอุตสาหกรรมแบบนี7  เติบโตหรือหดตวัมากน้อย
เพียงใด เมื;อเทียบกบัอุตสาหกรรมหรือวา่เทียบกบัธุรกิจประเภทนี7   หากบริษทัที;เป็น Community Mall ไม่ไดเ้ขา้ตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้มูลจะไม่ไดเ้ปิดเผย เพราะฉะนั7นก็ไม่สามารถไปอา้งอิง หรือวา่ไปหาขอ้มูลที;อาจเป็นความลบัทางธุรกิจของบริษทันั7นได ้แต่ได้
มีการลองเปรียบเทียบกบัคู่แข่งโดยทางออ้ม การที;นาํขอ้มูลมาประกอบวา่บริษทัมีสถานะในการแข่งขนั หรือตาํแหน่งในตลาดอยู่
ในระดบัใดนั7นไดมี้ขอ้มูลของควอลิเออร์มาประกอบการพิจารณา 

ประเด็นที;สาม เรื;องของการกาํหนดสมมติฐานเรื;องการเติบโตที;ร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 3.33 ต่อปี ในส่วนนี7ไดมี้การเขา้ไป
ตรวจสญัญาเช่าพื7นที;ของบริษทัที;ตกลงทาํไวก้บัลูกคา้ ซึ;งตามสญัญาก็มีการกาํหนดการเติบโตตามนั7นจริง ซึ; งไดไ้ปเห็นในตวัของ
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สญัญาตามที;เกิดขึ7นจริงเช่นเดียวกนัวา่ ลูกคา้ต่อสญัญาจริง อาจจะมีบางรายที;ไม่ไดต้่ออายสุญัญา ก็เป็นไปตามธุรกิจปกติของลูกคา้
ทั;วไป ที;จะมีบางรายมีเหตุจาํเป็นที;ไม่ต่อ แต่วา่โดยส่วนใหญ่แลว้ก็มีการต่ออายสุญัญา แลว้ก็ทาํธุรกิจตามปกติกบับริษทั 

ประเด็นที;สี; คือเรื;องการเปรียบเทียบการเติบโตที;ร้อยละ 3 หรือร้อยละ 3.33 เทียบกบัอตัราเงินเฟ้อยอ้นหลงั ของประเทศ 
10 ปียอ้นหลงั เงินเฟ้ออยูที่;ร้อยละ 2.5 25 ปีตามอายปุระมาณการอยูที่;ประมาณร้อยละ 3 การเติบโตของรายได ้เรียกวา่ใกลเ้คียงกบั
เงินเฟ้อมาก ซึ;งยงัไม่ไดพ้ดูถึงการเติบโตเป็นพิเศษ ตามที;ที;ปรึกษาการเงินทาํไดม้ากกวา่นี7 ที;ทาํเป็นเพียงแค่พื7นฐานเท่านั7น 

ประเด็นที;ห้าเรื;องของทาํเลที;ตั7งของศูนยก์ารคา้ ทั7งสามศูนยล์ว้นตั7งอยูใ่นทาํเลที;ไดเ้ปรียบค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะศูนย์
รามคาํแหงมีพื7นที;ขนาดใหญ่ 16 ไร่ อยูริ่มถนนดา้นหลงัคือหมู่บา้นสมัมากร ซึ;งมีครอบครัวหรือครัวเรือนมากกวา่ 4,000 ครัวเรือน 
นี;คือมูลค่าตลาดที;ใหญ่มาก ก็ถือวา่เป็นจุดหนึ;งที;สาํคญั ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีผูค้นที;ผ่านไปผ่านมาบนถนนที;ตั7งศูนย ์ซึ; งเป็นถนน
สายหลกัในการเขา้เมือง เพราะฉะนั7นเรื;องของลูกคา้ทาํเลที;ตั7งถือวา่มีความไดเ้ปรียบค่อนขา้งมาก เมื;อเทียบกบัตวัศูนยก์ารคา้อื;นๆ 
โดยทาํเลพื7นที;มีโอกาสที;จะพฒันาศกัยภาพที;จะก่อใหเ้กิดรายไดไ้ดม้ากกวา่นี7 อีกค่อนขา้งมาก  

 ประเด็นที;หกเรื;องของค่าเช่าโดยเฉลี;ย ค่าเช่าโดยเฉลี;ยยงัตํ;ากวา่ตลาดอยูเ่ล็กนอ้ย หากมีการพฒันาปรับปรุงพื7นที;ให้ดีขึ7น  
บริษทัมีโอกาสปรับค่าเช่าไดสู้งขึ7นมากกวา่ที;โตตามสญัญา 

และประการต่อมาคือ PSDC ไดมี้การปรับเปลี;ยนผูบ้ริหารเขา้มาใหม่ อย่างที;ไดท้ราบก็คือวา่ จากเดิม ปี 2557-2558 
บริษทัมีกาํไรเท่ากบั 5 ลา้นบาท 8 ลา้นบาทพอมาปี 2559 เพียงครึ; งปีมีกาํไร 11 ลา้นบาท เพราะฉะนั7นปีนี7ทั7งปีกาํไรเติบโตขึ7น
ประมาณ 18-20 ลา้นบาท เท่ากบัวา่ ทีมผูบ้ริหารไดเ้ขา้มาแกปั้ญหาไดถู้กจุด แลว้ก็สามารถที;จะทาํกาํไรให้ไดดี้ขึ7น สามารถสร้าง
ความมั;นใจใหก้บัทางผูถื้อหุน้ไดว้า่ โอกาสเติบโตทั7งรายไดแ้ละกาํไรในอนาคตของบริษทัน่าจะเป็นไปไดด้ว้ยดี 

ในส่วนของตน้ทุนขายมีแนวโนม้ลดลง เนื;องจากค่าเสื;อมราคาคงที; แต่รายไดเ้ติบโตขึ7น ค่าใชจ่้ายต่างๆสามารถลดที;
ซํ7 าซอ้นลงได ้โดยทั;วไปธุรกิจประเภทนี7ค่าใชจ่้ายไม่สูงมาก อยูที่;ความสามารถในการบริหารตวัพื7นที; 

เพราะฉะนั7นในเรื;องของการกาํหนดสมมติฐานในการทาํประมาณการอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตเฉลี;ยยอ้นหลงั 3 ปี แลว้ก็ 6 
เดือน ซึ; งเป็นฐานในการประเมินราคาของที;ปรึกษาการเงินอิสระ เพราะฉะนั7นที;เกิดขึ7นจริงก็จะค่อยๆสวิงขึ7นบา้งลงบา้ง แต่ว่า
แนวโนม้ในการเติบโต ค่อนขา้งมั;นใจวา่จะเติบโตไปไดต้ลอด 

ฉะนั7นในมุมมองของที;ปรึกษาการเงินอิสระ เมื;อพิจารณาโดยสรุปแลว้ ทั7งในส่วนของโครงสร้างการทาํรายการ และเรื;อง
ของราคา จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมในการทาํรายการครั7 งนี7  

ที;ปรึกษาการเงินอิสระจึงเสนอต่อผูถื้อหุ้น เพื;อพิจารณาอนุมติัการทาํรายการในครั7 งนี7  และไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ซกัถาม 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ผมขออนุญาตเริ;มตน้ในขณะนี7  โดยการที;วา่ ดว้ยเคารพมติกรรมการ
เห็นดว้ยกบัมติ ขอขอบคุณทางกรรมการตรวจสอบที;ไดมี้คอมเมนท์อีกดา้นให้กบั IFA นะครับ เป็นประเด็นที;ดีมาก นายอรรณพ 
ขออนุญาตเอ่ยนาม ไดอ้า้งอิงขอ้มูล 25 ปีของ FA แต่ผมคิดวา่งานนี7 เป็นความเห็นของอินดี7  FA มีอะไรที;ตกหล่น ยงัไม่ cover แลว้ก็
เพื;อใหก้ารพิจารณาวาระนี7 มีการบนัทึกรายงานการประชุมไดค้รบถว้น ผมขออนุญาตเพิ;มเติมตรงที;วา่ ถา้ FA ทุกอยา่งเห็นดว้ย แต่
ในส่วนของอินดี7  มองวา่ซื7อเขา้มา แลว้เขา้มาขาย ถา้สัมมากรขายให้กบั RPCG บงัเอิญผมก็สวมหมวกทั7งสองใบ ในฐานะผูถื้อหุ้น 
RPCG และสมัมากร ถา้เราขายในราคาสกั 180-200 ได ้cash flow เขา้มา เป็นเงินทุนใหเ้กิดการเติบโตไดม้ากกวา่นั7นรึเปล่า นี;ก็เป็น
เรื;องหนึ;ง 

ขอ้ดอ้ย IFA ไม่ไดบ้อกผมวา่ ในเมื;อ 50 กวา่กบั 40 กวา่ตรงนั7นการที;จะรับรู้รายไดเ้มื;อ consolidate แต่ถา้เป็นของบริษทั 
100 แลว้ consolidate บริษทัไดรู้้รายไดค้่าเช่าในส่วนของ percentage ถูกตอ้งไหมครับ ก่อนหนา้นั7น PSDC มีสัดส่วนอยู ่PSDC 
จะตอ้งจ่ายค่าเช่าใหก้บัสมัมากร สมัมากรพอ consolidate ก็จะรับรู้ส่วนของ RPCG เป็นรายไดข้องสัมมากร แต่ถา้ consolidate แลว้
หายไป ถูกไหมครับ นั;นคือความเห็นที;อินดี7  ซึ;งผมคิดวา่ยงัไม่เกิด offer ดงันั7นผมตอ้งการคาํอธิบายที;ชดัเจนในรายงานการประชุม
วา่ SAMCO ของผมวนันี7  คณะกรรมการมีขอ้เสนอที;จะประชุมและขออนุมติัที;จะซื7อ PSDC แลว้หากบริษทัจะขาย ให้ RPCG เป็น
ผูรั้บซื7อ ก็คิดวา่อาจจะมีคาํตอบวา่อะไรดีกวา่กนั อยากไดมุ้มมองตรงนี7 เพื;อเพิ;มเติมในรายงานบนัทึกการประชุม เพื;อความชดัเจน



15
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั7 งที; 1/2559 หนา้ที; 9/13 บมจ.สมัมากร 
 

ของนกัลงทุนทั;วไปดว้ย ที;จะไดเ้ห็นวา่สิ;งนี7มนัดีจริงๆ แลว้จะให้ทางสัมมากร sustain ในส่วนของรายไดใ้นธุรกิจที;เป็นทางดา้น 
Community Mall ไม่ใช่ไปอิงกบัในเรื;องของอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งเดียว ผมคิดวา่มนัน่าจะเป็นอะไรที;จะสมบูรณ์ขึ7นในการบนัทึก
รายงานการประชุมนะครับ ผมขอมุมมองตรงนี7 เพื;อที;จะใหบ้นัทึกรายงานการประชุมในวาระนี7สมบูรณ์ขึ7น ขอบคุณครับกรรมการ
ผูจ้ดัการ ผมขอตอบก่อนไดไ้หมครับ เพราะวา่เป็นเชิงนโยบาย คือตอ้งเทา้ความตั7งแต่แรกวา่ สัมมากรทาํหมู่บา้นจดัสรรมาตลอด 
การที;บริษทัมา diversify ทาํ Community Mall เป็นนโยบายหลกัของบริษทัเมื;อ 10 กวา่ปีที;แลว้ เพื;อที;หารายไดค้่าเช่าเขา้มาในกรณี
ที;เศรษฐกิจไม่ดี บา้น คอนโด ทาวน์โฮมขายไม่ไดเ้ลย อยา่งนอ้ยบริษทัยงัมีรายไดค้่าเช่าเขา้มา ธุรกิจให้เช่าเป็นธุรกิจที;มีความเสี;ยง
ไม่สูง แต่วา่กาํไรไม่ไดสู้งนกั แต่มี cash flow เขา้มาตลอด และนั;นคือนโยบายหลกัของสัมมากรมาตั7งนานแลว้ เพราะฉะนั7นการที;
บริษทัจะถือร้อยละ 100 ผมมองวา่มนัเป็นผลดีกบัสมัมากรมากกวา่ ถา้เราขายออกไป เราก็ควบคุมอะไรไม่ได ้บริษทัก็จะไดเ้พียงค่า
เช่าที;ดิน 

อีกประเด็นหนึ;งที; Community Mall สอดคลอ้งกบัปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจของสมัมากร คือ “เราไม่เพียงแต่สร้างบา้น 
แต่เราสร้างสงัคม” สงัคมคืออะไร สงัคมก็คือสงัคมที;สมบูรณ์ ก็คือตอ้งมีสิ;งที;อาํนวยความสะดวกต่างๆ คุณอยูบ่า้น คุณออกไปหนา้
บา้นมีซุปเปอร์มาร์เก็ต มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ มีธนาคาร มีอะไรอยูข่า้งหนา้ ทาํให้สะดวกมากขึ7น อยากจะจดักิจกรรมอะไรต่างๆ
ของหมู่บา้นมาจดัที;ศูนยก็์ได ้มีที;จอดรถ มีสิ;งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ตรงนี7มนัก็ตอบโจทยป์รัชญาและวธีิการดาํเนินธุรกิจของ
สมัมากร เพราะฉะนั7นผมอยากให ้PSDC อยูก่บัสมัมากร ไม่ไดอ้ยากขายออกไป 
 นายอรรณพ  แสงวณิช ที;ปรึกษาการเงินอิสระ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ในแง่ของ IFA ในการทาํรายการ มุ่งเนน้เรื;องของการให้
ความเห็นระหวา่งสมัมากรกบั PSDC เป็นหลกัคงไม่สามารถที;จะกา้วขา้มไปถึง RPCG ได ้เพราะเป็นคนละ identity กนั ฉะนั7นใน
มุมมองของIFA คือมองวา่สัมมากรพิจารณารายการนี7 มีความเหมาะสมหรือไม่ ขณะเดียวกนัถา้เกิดคิดไปในเรื;องของ RPCG ถา้
เทียบในเรื;องของราคาประเมิน ก่อนหนา้ IFA เขา้มาทาํงาน ก็มีการไดจ้า้ง FA เขา้มาประเมินราคาอยูแ่ลว้ ซึ; งไดร้าคาเทียบไดว้า่อยู่
ในช่วงที;ใกลเ้คียงราคาที; IFA ทาํ และราคาที;มีการตกลงซื7อขายยงัเป็นราคาที;ใกลเ้คียง ก็ไม่ไดถื้อวา่เป็นราคาที;ต่างกนัมากกบัราคา
ที;ประเมินเมื;อพิจารณาเรื;องของการทาํรายการระหวา่งกนั RPCG กบั SAMCO ไม่ไดถื้อว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ;ง ไดเ้ปรียบเสียเปรียบ
ระหวา่งกนัมาก อยา่งที;ท่านผูถื้อหุน้กงัวล 
 นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล กรรมการ ไดก้ล่าวตอบในนาม RPCG วา่ สัมมากรมีความชาํนาญกว่า RPCG อยู่ในธุรกิจ
เกี;ยวขอ้งกบัพวกนี7มานานมาก เห็นไดว้า่จากการปรับปรุง เห็นกาํไรกระโดด เพราะฉะนั7น RPCG ไดป้ระโยชน์จากการถือหุ้นของ
สมัมากรอยูแ่ลว้ ถา้ยิ;งถา้ใหส้มัมากรทาํคงจะเติบโตเร็วกวา่ที;  IFA ประมาณไว ้
 นายสิทธิโชค  บุณวณิชย ์ผูถื้อหุน้มา ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่ สไลด์จากจอภาพที;หนา้ 17 วงเงินกูที้;ตอ้งใชข้อง
ธนาคารกรุงศรีฯอตัราดอกเบี7ย MLR -0.50 เปอร์เซ็นต ์ใช่ไหมครับ เป็นเงินกูล้กัษณะใดมีวงเงินเท่าใด  

นายอรรณพ  แสงวณิช ที;ปรึกษาการเงินอิสระ ตอบขอ้ซักถามว่า หากอ่านในตวัรายงานความเห็น เบื7องตน้บริษทัได้
เตรียมเงินไวก่้อนหนา้นี7อยูแ่ลว้ เพื;อที;จะทาํการซื7อหุน้ PSDC เพียงแต่วา่ ในปัจจุบนับริษทัมีโครงการอื;นที;ตอ้งนาํเงินไปใชก่้อน จึง
ไดน้าํเงินกอ้นที;จะซื7อหุน้บริษทั PSDC เไปใชใ้นโครงการ ต่อมาจาํเป็นตอ้งใชก้นัแลว้ ก็ตอ้งมีการเบิกเงินกูจ้ากโครงการนั7นเขา้มา 
ซึ;งเป็นวงเงินกูที้;ทางบริษทัไดเ้จรจากบัธนาคารมาก่อนหนา้นี7 แลว้ แต่สาํหรับโครงการอื;น เป็นเรื;องของการบริหารเงินสดภายใน
กิจการ เพราะฉะนั7นไม่ไดมี้การกูเ้งินเพิ;มเพื;อมาซื7อธุรกิจ 
 กรรมการผูจ้ดัการอธิบายเพิ;มเติมวา่ จากในสไลดห์นา้ 17 เป็นเงินกูข้อง PSDC ที;กูม้าในการขยายกิจการ โครงการแรกที;
รังสิตกูก้บัธนาคารไทยพาณิชย ์ซึ;งชาํระคืนหมดแลว้ โครงการที;สองคือที;รามคาํแหง กูธ้นาคารกรุงศรีฯ ส่วนโครงการที;สามที;ราช-
พฤกษ์ไม่ไดกู้ใ้ชเ้งินสดของบริษทั เพราะฉะนั7นวงเงินที;เหลือที;เป็นวงเงินของธนาคารกรุงศรีฯเป็นการกูม้าทาํศูนยร์ามคาํแหง 
ระยะเวลากูป้ระมาณ 10 ปี แต่ส่วนใหญ่จะคืนก่อนประมาณ 6-7 ปี ก็คืนหมดแลว้ ที;ศูนยร์ามคาํแหงเปิดบริการเมื;อวนัที; 10 ตุลาคม 
ปี 2010 เปิดมา  6 ปี เศษ มีวงเงินที;ยงัคา้งอยู ่ประมาณ 200 กวา่ลา้น ไดร้ายรับจากค่าเช่า ก็ทยอยชาํระคืน 
 นายสิทธิโชค  บุณวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ;มเติมวา่ หากใชเ้งินทุนจาํนวนมาก คิดวา่จะเพิ;มทุนหรือไม่ ดีกวา่การกูเ้งิน
ตอ้งชาํระดอกเบี7ยใหธ้นาคารร้อยละ 6.5 ต่อปี 
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กรรมการผูจ้ดัการตอบวา่ เป็นยอดกูเ้ดิมของ PSDC ส่วนการเขา้ซื7อหุน้ในครั7 งนี7และการที;จะปรับปรุงโครงการ ใชเ้งินไม่

มาก ยงัไม่จาํเป็นตอ้งเพิ;มทุน equity หนี7 สินต่อทุนของบริษทัก็ยงัตํ;าอยู ่ 
 นายสิทธิโชค  บุณวณิชย ์ผูถื้อหุ้น เสนอแนะวา่ หากในอนาคต บริษทัเพิ;มทุนทาํการซื7อขายระหวา่งกนัแลว้ หากมีกาํไร
มากๆ ก็แยกออกมาเป็นบริษทัใหม่แลว้จบัเขา้รีทในตลาดหลกัทรัพย ์   
 นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่พื7นที;ที;บริษทัใชท้าํ Community Mall ทุกแห่ง
เป็นพื7นที;ของบริษทัเอง ใช่หรือไม่ 

กรรมการผูจ้ดัการ  ตอบวา่ใช่ 
นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์ผูถื้อหุ้น กล่าวเพิ;มเติมวา่ บริษทัมีจุดไดเ้ปรียบมาก ในการที;มาทาํ Community Mall และ

อยากทราบวา่ อะไรเป็นจุดเด่นของศูนยก์ารคา้ที;บริษทัดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั แลว้ในอนาคต บริษทัจะมีกลยทุธ์อยา่งไรในการที;
จะบริหารจดัการให้ดีทั7งในเรื;องการเป็นผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์และเป็นผูที้;สร้างสังคมที;ดีโดยเป็นตน้แบบ ไม่วา่จะเป็นการอยู่
อยา่งพอเพียงตามสิ;งที;พระองคท่์านสอนไว ้บริษทัน่าจะนอ้มนาํเอาเขา้มา และเป็นกลยทุธ์หนึ;งของสัมมากร ส่วนเรื;องของคู่แข่ง 
หากจะพลิกคู่แข่งเป็นคู่ค้า แล้วก็เพิ;มพื7นที;ในการเช่า แล้วทําให้พื7นที; เช่ามีความแตกต่างจากคนอื;น ซึ; งเป็นเรื; องสําคัญ ใน
ขณะเดียวกนัไม่สามารถที;จะหลีกเลี;ยงความเสี;ยงได ้เพราะฉะนั7นความเสี;ยงของบริษทัคืออะไร  
 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามดงันี7  เรื;องของจุดเด่นก่อน จุดเด่นของห้าง ธุรกิจ Community Mall ผมคิดวา่ถา้จะอยู่
รอดได ้สองสิ;งที;สาํคญัที;สุดที;คุณตอ้งตอบโจทย ์อยา่งแรกก็คือวา่ คุณตอ้งตอบโจทยก์ารใชชี้วติประจาํวนัของชุมชนตรงนั7น ไม่ใช่
วา่ทาํหา้งแลว้ตอบโจทยเ์คา้แค่แบบเดือนหนึ;งมาหนึ;งครั7 ง ไม่ใช่ Community Mall บางคนจะมาเกิน 1 ครั7 งต่อสปัดาห์ เพราะไปเพื;อ
ตอบสนองความสะดวกของชีวิตประจาํวนัของเคา้ ไม่วา่จะเป็นซื7อของกินขา้วไปธนาคาร ตรงนี7ผมคิดวา่เรามีเต็มร้อย ในแง่ของ
โลเคชั;นที;อยูใ่นจุดกลาง ไม่ใช่แค่ในหมู่บา้นสัมมากร ไม่ใช่แค่ติดหมู่บา้นสัมมากร แต่เราตอ้งบอกอยูใ่นดงของหมู่บา้นของที;พกั
อาศยั ไม่วา่จะเป็นรามคาํแหง ที;รังสิต หรือวา่ที;ราชพฤกษ ์ถา้ใครไปแถวนั7นจะเห็นวา่หมู่บา้นเยอะมาก มนัเป็นโซนที;อยูอ่าศยั อยา่ง
ที;สองก็คือสะดวก ห้าง Community Mall ตอ้งสะดวก เพราะคนที;มาใชไ้ม่เหมือนคนที;ไปห้างใหญ่ เช่น พารากอน เอ็มควอ-เทียร์ 
หรือวา่อะไรต่างๆในเมือง คุณไปห้างใหญ่ คุณขบัรถไป ทาํใจไวเ้ลยวา่ กวา่จะถึงร้านจุดเป้าหมายของคุณ บางทีมีครึ; งชั;วโมง 40 
นาที แต่มา Community Mall บางคนมาแค่วิ;งเขา้ไปซื7อนํ7 าตาลหนึ; งถุง แลว้ก็วิ;งออกไป อะไรอย่างนี7  เพราะฉะนั7นความสะดวก
สาํคญั เขา้ออกไดส้ะดวก มีที;จอดรถไดส้ะดวก เขา้ถึงร้านคา้ไดส้ะดวก ก็ถือวา่ของเราก็อยูใ่นเกณฑที์;ดี ผมวา่จุดเด่นที;เราตอบโจทย์
คนที;มาใช ้Community Mall สองอยา่งนี7 เท่านั7น เรื;องการตอบสนองความตอ้งการของชีวติประจาํวนัของเคา้ แลว้ก็ความสะดวกใน
การมาใช ้แน่นอนเรื;องของค่าเช่า ตอ้งบอกวา่มีความกดดนัจากคู่แข่งพอสมควร เห็นช่วง 5 ปีที;ผ่านมา Community Mall เกิดขึ7นมา
เยอะมาก ใครอยูเ่สน้ราชพฤกษก็์จะเห็นวา่ผดุขึ7นมากนัเยอะ ไม่ใช่วา่ทุกอนัจะประสบความสาํเร็จหมด เพราะฉะนั7น วิธีการที;จะให้
ลูกคา้อยูไ่ดใ้นท่ามกลางความคู่แข่งอย่างนี7  บางทีก็ตอ้งพิจารณาเรื;องของค่าเช่า เป็นจุดที;เป็นแรงกดดนัให้บางทีก็ขึ7นค่าเช่ามาก
ไม่ไดร้้อยละ 3 ที;ขึ7น ก็ถือวา่อยูใ่นเกณฑที์;อยากไดเ้ยอะกวา่นั7นแน่นอน แต่เราก็ตอ้งให้สมดุล กบัร้านคา้ที;เขา้มา เคา้ก็ตอ้งอยูไ่ด้
เหมือนกนั ถา้คิดค่าเช่าแพงๆ ร้านคา้คิดค่าสินคา้แพงๆ ลูกคา้ก็อาจจะไม่เขา้มา มนัเป็นห่วงโซ่ เพราะฉะนั7นตรงนี7ตอ้งบริหารดีๆ ก็
ตอ้งบอกจุดดอ้ยดว้ยวา่ ตอนนี7การตลาดยงัปรับปรุง หลงัจากนี7  ถา้เรา synergize ระหวา่งทีมงานที;เคยอยู ่PSDC เขา้กบัสัมมากรได ้
แลว้ใชป้ระสบการณ์ของสัมมากรที;มีมากวา่ 40 ปี ผมคิดวา่เราน่าจะสร้างในเรื;องของจุดแข็งทางการตลาด แลว้ก็นาํปรัชญาต่างๆ
ของพระองคท่์านมาใช ้ผมคิดวา่ก็จะเป็นขอ้แนะนาํที;ดีมาก ที;จะนาํเขา้มาใชก้บัโครงการได ้

ในเรื;องของความเสี;ยงตอ้งมองแต่ละโลเคชั;นของหา้ง อยา่งเช่น คลองสองจะมีหา้งใหม่เกิดขึ7นไหม แนวโนม้แลว้คงยาก 
เพราะว่าที;ติดถนนหายาก ส่วนใหญ่เป็นหมู่บา้น เป็นสถานที;ราชการต่างๆ ความเสี;ยงที;รังสิตคลองสองมีอย่างเดียวคือ ถา้เกิด
รัฐบาลสร้างสะพานถนนที;ขา้มจากตรงแยกวภิาวดีแลว้ขา้มออกไป จะทาํให้แทนที;คนที;จะวิ;งอยูบ่นผิวพื7นนะครับ ซึ; งเคา้จะเขา้เรา
ง่าย ถา้เคา้ใช้ทางลอยฟ้าขา้มไป ก็อาจจะทาํให้เสียโอกาสกลุ่มลูกคา้ที;อยู่ขา้งนอก แต่ก็มองว่าในคลองหนึ; งคลองสองกนัเองมี
หมู่บา้นขึ7นอยูเ่ยอะมาก เพราะฉะนั7นปริมาณก็ยงัคิดวา่เป็นความเสี;ยง แต่คิดวา่ยงัมีปริมาณพอ มีลูกคา้พอ ส่วนรามคาํแหงผมมองวา่
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ไม่ใช่เป็นความเสี;ยง แต่เป็นขอ้ดี ก็คือรถไฟฟ้าสายสีสม้ที;ตอนนี7ประมูล แลว้ก็เราน่าจะเห็นเร็วๆนี7 ที;ไดผู้รั้บเหมาแลว้ก็เริ;มก่อสร้าง 
ก็จะมีสถานีอยูส่ถานีสมัมากร อยูเ่ลยหา้งไป 100 กวา่เมตร ตรงนั7นก็อาจจะเป็นจุดที;อนาคตจะคิดค่าเช่าที;จอดรถวนัธรรมดาไดอี้ก 
คนมาจอดรถตรงนี7แลว้เดินไปรถไฟฟ้า มองเป็นโอกาส ส่วนราชพฤกษก็์มีความเสี;ยงเรื;องของคู่แข่ง เพราะวา่ยงัมีพื7นที;ที;ยงัไม่ได้
พฒันาอยูเ่ยอะ แต่ตรงนั7น เราได ้attendance ที;เป็น MaxValu มีธนาคารหลายธนาคาร ร้านอาหาร  KFC ที;เป็น drive-thru อยู ่ก็คิด
ว่าน่าจะยงัคงในเรื; องของลูกคา้เราอยู่ได้ เพราะฉะนั7นความเสี;ยงตอ้งดูเป็นแต่ละโครงการ ซึ; งแต่ละโครงการความเสี;ยงไม่
เหมือนกนั แต่ก็มองวา่มีศกัยภาพพอที;จะผา่นความเสี;ยงตรงนั7นออกไปได ้ 

นายฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าแนวทางในการขยายธุรกิจของบริษัท และ
ยุทธศาสตร์ในการเลือกที;ตั7งเป็นอย่างใด สัดส่วนการขายบา้นกบัรายไดจ้ากค่าเช่า สัดส่วนประมาณเท่าใดจึงจะเป็นจุดที;คิดว่า
สมดุล แลว้ประมาณกี;ปีถึงจะไปถึงจุดนั7น  
 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามดงันี7  เรื;องก่อนที;บริษทัจะรวมการบริหาร 2 บริษทันี7ดว้ยกนั สมัมากรก็มีพื7นที;ให้เช่าอยู่
พอสมควร  คือ ตลาดนดัสมัมากรและเมื;อตน้ปีไดรั้บโอนโครงการพรีเมียร์สมัมากร ซึ;งอยูต่่อเนื;องกบัห้างเพียวเพลสรามคาํแหงมา
เป็นกรรมสิทธิÑ ตามเงื;อนไขของสญัญาเช่าที;ดิน จึงเสมือนวา่มีหา้งที;สี;เกิดขึ7น ดงันั7นการขยายธุรกิจต่อไปคือการปรับปรุงศูนยก์ารคา้
พรีเมียร์สัมมากรให้รวมเป็นส่วนหนึ; งของเพียวเพลสรามคาํแหงการขยายธุรกิจนี7 ยงัมีโอกาสอยู่พอสมควรทั7งในกรุงเทพและ
ต่างจงัหวดั ก่อนหนา้นี7 ก็เคยมีการไปประมูลที;มหาวทิยาลยัขอนแก่น  บริษทัชนะการประมูลก็ทาํโครงการไปไดร้ะดบัหนึ;ง แต่เรื;อง
ของผงัเมืองไม่ชดัเจน ซึ; งผงัเมืองของจงัหวดัขอนแก่นหมดอายแุลว้ แต่คงตอ้งมีการเปลี;ยนแปลง เพราะพื7นที;ที;ให้ประมูลอยูใ่น
พื7นที;สีเขียวมะกอก เป็นพื7นที;เพื;อการศึกษาซึ;งมีความเสี;ยงสูง หากมีคนประทว้งหรือฟ้องร้องขึ7นมาบอกวา่ผิดวตัถุประสงคข์องผงั
เมือง เป็นความเสี;ยงที;ใหญ่มากก็เลยไดช้ะลอโครงการนั7นออกไป แต่แน่นอน การขยายธุรกิจนี7 ยงัมีโอกาส สาํหรับสัดส่วนของ
รายได้จากการขายบ้านและค่าเช่าควรเป็นเท่าใดนั7 น ไม่อาจบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ที;แน่ชัดได้ เพราะหากรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพยเ์พิ;มขึ7นมาก ซึ; งมนัควรจะโตมากกวา่อตัราการเติบโตของรายไดค้่าเช่า ซึ; งค่อยๆโต เพียงร้อยละ 3.33 แต่การขาย
อสงัหาริมทรัพยช่์วงขาขึ7นอาจจะโตร้อยละ 10-15  อยา่งเช่นปีที;แลว้บริษทัโตจากปี 2557 ร้อยละ 31 เพราะฉะนั7นพอคาํนวณเป็น
สดัส่วนอาจจะสวงิ สิ;งที;บริษทัพิจารณาคือ รายไดป้ระจาํตอ้งคุม้พอค่าใชจ่้ายคงที;ในแต่ละเดือน  

นายศกัดิÑ ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ พื7นที;เช่าของ 3 สาขา มีผูเ้ช่าเต็มพื7นที;แลว้หรือยงั 
อตัราการเช่าเป็นอยา่งไร และค่าเช่าเท่ากนัทุกสาขาไหม พร้อมทั7งตั7งขอ้สงสยัวา่ ศูนยก์ารคา้เพียวเพลสรามคาํแหงที;อยูห่นา้หมู่บา้น
สมัมากร ซึ;งเป็นฝั;งขาเขา้เมืองไม่น่าจะสะดวกสาํหรับคนทั;วไป คงสะดวกสาํหรับคนที;อยูใ่นหมู่บา้นเท่านั7น    
 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซักถามดงันี7 สาขารามคาํแหงที;ว่าเป็นขาเขา้นั7น ประเด็นนี7 เป็นที;ตระหนักอยู่แลว้ แต่ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายของบริษทัคือกลุ่มคนที;อยูด่า้นขาเขา้ เพราะจากการจา้งบริษทั อินโฟเสิร์จ ทาํการสาํรวจผลสรุปออกมาวา่ คนที;อยูใ่น
ย่านนี7 ส่วนใหญ่ใชเ้ส้นทางมอเตอร์เวย ์หรือคู่ขนานวงแหวนเดินทางกลบับา้น แมจ้ะเป็นฝั;งขาเขา้แต่ก็เป็นฝั;งขากลบับ้านดว้ย 
ดงันั7นศูนยนี์7 จึงเป็นทั7งฝั;งขาเขา้และขาออก ตอนที;ทาํการศึกษาความเป็นไดก่้อนเริ;มโครงการ ไดร้ะบุแผนที;ชดัเจนเลยวา่ ลูกคา้หลกั 
คือ ดา้นฝั;งถนนรามคาํแหง ซึ;งไม่มีคู่แข่งเลย  
 ส่วนอตัราการให้เช่าพื7นที; เฉลี;ยแลว้อยูป่ระมาณร้อยละ 90 เฉลี;ยของ 3 ศูนย ์เคยขึ7นไปถึงร้อยละ 95 แต่วา่ช่วงปีสองปีที;
ผา่นมา ก็มีการเปลี;ยนของลูกคา้อยูพ่อสมควรเนื;องจากคู่แข่ง ส่วนอตัราค่าเช่าจะไม่เท่ากนัหมดขึ7นอยูก่บัวา่ผูเ้ช่าเป็นใครและขนาด
พื7นที;เช่าดว้ย เช่น ผูเ้ช่ารายใหญ่ยอ่มมีอาํนาจต่อรองสูงกวา่ บางรายคิดค่าเช่าในอตัราที;ต ํ;าอาจเป็นหลกัร้อยบาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน แลว้บวกเปอร์เซ็นตข์องรายไดใ้นแต่ละเดือนดว้ย   

นายศกัดิÑ ชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ขอสอบถามเพิ;มเติมวา่ มูลค่าตามบญัชีของบริษทั 80 แต่วา่ RPCG ซื7อ 140 ไม่ทราบวา่
ส่วนต่างที;ซื7อแพงกวา่เพราะเหตุใดเรื;องค่าความนิยมคิดอยา่งไร 
 นายอรรณพ  แสงวณิช ที;ปรึกษาการเงินอิสระ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ในส่วนของวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี ก็คือวา่ หากดู
ตามบุ๊คของบริษทั บุ๊คของบริษทั ณ วนัที; 30 มิถุนายน 2559 อยูที่; 79 บาทต่อหุน้พอมาวธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี มีการประเมินตวั
สินทรัพยท์ั7ง 3 สาขา มูลค่าสินทรัพยค์วรจะมีมูลค่าประมาณเท่าไร ทางผูป้ระเมินมีวิธีประเมินไดห้ลายวิธี เนื;องจากสินทรัพยต์วันี7
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เป็นสินทรัพยที์;ก่อให้เกิดรายได ้วิธีการประเมินคือวิธีการประเมินดว้ยวิธีรายได ้เหมือนทาํ Discount Cash Flow ซึ; งก็จะไดร้าคา
ของแต่ละโครงการเพิ;มขึ7น เช่นเพียวเพลสสัมมากรได้ประมาณ 350 ล้านบาท กับบุ๊คที;  258 ล้านบาท ในส่วนนี7 เป็นราคาที;
เหมือนกบัปรับปรุงแลว้ไดต้ามราคาที;ทาํประเมินมา แต่วา่ในเรื;องของการบนัทึกบญัชีลงบริษทัเป็นอีกเรื;องนึง ไม่เกี;ยวขอ้งกนั 
ไม่ไดมี้การบนัทึกบญัชีเพิ;มเติม เพียงแต่ว่าการประเมินวิธีนี7 เป็นการสะท้อนว่า ถา้มีการประเมินมูลค่าจริงๆ ของธุรกิจมีมูลค่า
ประมาณเท่าไร เพื;อใชใ้นการประเมินราคาหุน้ของบริษทั 
 นายศกัดิÑ ชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ ซกัถามเพิ;มเติมวา่ ส่วนต่างของราคาหุน้ไดบ้นัทึกเป็นค่าความนิยมหรือไม่ 

นายอรรณพ  แสงวณิช ที;ปรึกษาการเงินอิสระ ตอบขอ้ซกัถามวา่ไม่ไดบ้นัทึกขึ7นอยูก่บันโยบายบญัชีของทางบริษทั ซึ;ง
บริษทัมีการบนัทึกมูลค่าของตวัสินทรัพยต์ามวธีิ Income Approach อยูแ่ลว้ ทั7งสามศูนย ์

ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากสาํนกังาน อีวาย อธิบายเพิ;มเติมวา่ เป็นหลกัการบญัชีที;บริษทัใช ้เนื;องจาก PSDC เป็นบริษทัยอ่ย 
เมื;อบริษทัแม่ซื7อหุ้นเพิ;มขึ7นเป็นร้อยละ 100 ตามหลกัการบญัชีจะไม่สามารถบนัทึกเป็นค่าความนิยม ได ้แต่วา่รายการส่วนที;เกิน
จากมูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ย หากเราซื7อแพงกว่าส่วนนั7น จะแสดงอยูใ่นบรรทดัส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นรายการหนึ;งใน 
equity จะไม่ไดเ้ป็นสินทรัพย ์หรือเป็นค่าความนิยม จะแตกต่างกบัที;บริษทัไม่เคยถือบริษทันั7นมาก่อนแลว้ไปซื7อบริษทันั7นเขา้มา
เป็นบริษทัยอ่ย แลว้ก็ประเมินวา่มีค่าความนิยม อนันั7นถึงจะมีค่าความนิยม ได ้ 
 นายศกัดิÑ ชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามเพิ;มเติมวา่ แลว้หากในอนาคต บริษทัมีกาํไรขาดทุน ส่วนนี7 จะมีผลกระทบ
หรือไม่  ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากสาํนักงาน อีวาย ตอบวา่ บริษทัทาํงบการเงินรวมอยู่แลว้ จากเดิมแบ่งไปให้ RPCG ร้อยละ 40   
เมื;อถือหุน้ทั7งหมด ผลประกอบการทั7งหมดของบริษทัยอ่ยก็จะมาที;บริษทัแม่ร้อยละ 100 
 นายศกัดิÑ ชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ;มเติมวา่ เหตุใดบริษทัจึงซื7อดว้ยเงินสด ทาํไมไม่สวอป หุน้ SAMCO แลก
กบั RPCG  
 กรรมการผูจ้ดัการ ชี7แจงวา่ การสวอปหุ้นมีขั7นตอนค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะกรณีที;เป็นบริษทัที;เกี;ยวโยงกนัอาจทาํไม่ได ้
จึงเห็นวา่มูลค่าซื7อขายประมาณ 160 ลา้นบาท สะดวกที;สุด ควรซื7อดว้ยเงินสดชาํระทั7งหมดในคราวเดียว 
 นายสิทธิโชค  บุณวณิชย ์ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในเอกสารแนบหน้าที; 111 ตารางที;ว่าเป็นฟื7 นฟูตกตํ;าแลว้ก็ฟื7 นฟู ตวันี7
ใชไ้ดก้บัธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์กือบทั7งหมดไดห้รือไม่ และกบัหุน้เกือบทุกตวัในตลาดหลกัทรัพยไ์ดห้รือไม่โครงสร้างคาํนวณวา่ปี 
2559-2560 ฟื7 นตวั พอปี 2562- 2564 จะเฟื; องฟ ูแลว้ไปชะลอตวัอีกครั7 งปี 2565 แลว้ก็จะเฟื; องฟูอีกครั7 งตอนครบ 100 ปีรัฐธรรมนูญ 
2575 คือคาํนวณมาค่อนขา้งไม่พลาดเลยใช่ไหม จะไดเ้อาตวันี7ไปจบักบัหุน้อสงัหาฯที;เล่นเป็นหลกั 
 กรรมการผูจ้ดัการ ชี7แจงวา่ ทุกอยา่งมนัมีความไม่แน่นอนเป็นสมมุติฐาน ของผูป้ระเมินอิสระ ใหส้ะทอ้นถึงเรื;องของวฎั-
จกัรของธุรกิจอสงัหาฯ จะเป็นอยา่งนี7  100% หรือไม่ ไม่อาจตอบไดเ้ลย 

นายสิทธิโชค  บุณวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามความคืบหนา้การขายโครงการคอนโดของบริษทัวา่เป็นอยา่งไรบา้ง แลว้จะมี
เพิ;มอีกหรือไม่   สองไหม  ก็ 
 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซักถามดงันี7   ปัจจุบนัโครงการ S9 คอนโดมิเนียมโอนกรรมสิทธิÑ ไปกว่าครึ; งแลว้ ซึ; งความ
คืบหน้าการขายค่อนขา้งช้า ทั7 งที;อยู่ในโลเคชั;นที;มีอนาคตที;ดี อาจเป็นเพราะเส้นสายสีม่วงที;เปิดให้บริการแลว้แต่ยงัไม่มีการ
ต่อเชื;อม แต่ภายในปีหนา้คาดวา่จะมีการต่อเชื;อม และอาจจะเป็นช่วงที;เศรษฐกิจชะลอตวั  ซึ;งเป็นปัจจยัภายนอกที;ไม่อาจควบคุมได ้
แต่โครงการ S9 คอนโดมิเนียมไม่ใหญ่ ถือวา่เป็นการเรียนรู้ให้กบัทีมงานของบริษทั ซึ; งถนดัในการพฒันาโครงการแนวราบมา
ตลอด ในตอนนี7คงยงัไม่เพิ;มจาํนวนอาคารชุด คงตอ้งพฒันาคอมมูนิตี7มอลลก่์อน เพื;อที;จะไดร้ายไดค้่าเช่ามาเป็นรายไดป้ระจาํ ผูถื้อ
หุน้ที;เป็นกองทุนชอบที;บริษทัเนน้โครงการแนวราบ เพราะวา่เป็นตลาดที;ไม่มีผูเ้ก็งกาํไร มีแต่ผูซื้7อตวัจริง  ส่วนตลาดคอนโดขาย 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มที;ลงทุน กบั กลุ่มที;ซื7ออยูจ่ริง พอเศรษฐกิจไม่ดี กลุ่มซื7อลงทุนก็จะเงียบไป  
 
มติที&ประชุม อนุมติัการซื7อหุ้นสามญัของบริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (PSDC) จาํนวนร้อยละ 44.13 ของทุนจด
ทะเบียนจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั7งหมดของผูถื้อหุ้นที;มาประชุม และมีสิทธิ
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ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นที;มีส่วนไดเ้สีย คือ บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 284,417,180 เสียง   
ผลการลงมติเป็นดงันี7  

เห็นดว้ย 122,342,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0016 

 (ผูถื้อหุน้ที;มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 160 ราย รวมจาํนวนหุ้น 122,344,305  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจาํนวนเสียงทั7งหมดของผูถื้อหุน้ที;มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง) 
 นายสถาพร  ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้น กล่าวแสดงความยนิดีกบับริษทัที;มติที;ประชุมอนุมติั และสอบถามวา่ เมื;อ PSDC เป็น
ของสมัมากร 100% แลว้ ในเรื;องของอิมเมจและแบรนดจ์ะทาํควบคู่ไปดว้ยกนักบัสมัมากรหรือไม่ แลว้จะเปลี;ยนชื;อเลยหรือไม่ 
 กรรมการผูจ้ดัการ ชี7แจงวา่บริษทัมีนโยบายอยูแ่ลว้ หา้งพรีเมียร์สมัมากรที;ไดรั้บโอนมา ก็ไดเ้ปลี;ยนชื;อเป็นสมัมากรเพลส 
และจะเปลี;ยนชื;อศูนยก์ารคา้เพียวเพลสทั7ง 3 แห่ง เป็นสัมมากรเพลสเช่นกนั เพื;อใหช้าวสัมมากรมีความรู้สึกวา่เป็นของพวกเขา 
ส่วนเรื;องอิมเมจก็คงตอ้งอยูใ่นการพิจารณาเช่นเดียวกนั  

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที;ไดม้าร่วมประชุมและเสนอขอ้คิดเห็นที;เป็นประโยชน์ รวมทั7งอนุมติัขอ้เสนอของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ในเรื;องต่างๆ ดว้ยดี  

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
   ลงนาม          ประธานที;ประชุม 
  (นายพิพิธ  พิชยัศรทตั) 
 ประธานที;ประชุม 
    
   ลงนาม เลขานุการที;ประชุม 
        (นางไข่มุก   พราหมณีย)์ 
        เลขานุการบริษทั 




