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หนา้ที� 7/7  

   ขอแสดงความนบัถือ 

    

 

    (นางสุพรรณี  ตณัไชยศรีนคร ) 

   เลขานุการบริษทั 

   โดยคาํสั�งของคณะกรรมการ 

 

หมายเหต:ุ 1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง� มาที�บริษทัฯ 

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั โดยใส่ซองตอบรับที�แนบมาพร้อมนี�   

 2. ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ได้

ตั�งแต่วนัที� 19 มีนาคม 2561 

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2560 หนา้ที� 1/17 บมจ.สัมมากร 

. 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ของ 

บริษทั สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

............................ 

 ประชุมเมื�อวนัที� 11 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณฑาทิพย ์1 ชั�น 1 โรงแรมอนนัตรา สยาม 

กรุงเทพฯ เลขที� 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 นายพิพิธ พิชยัศรทตั ประธานกรรมการในฐานะประธานที�ประชุม กล่าวเปิดประชุมและกล่าวขอบคุณ

ผูถื้อหุน้ที�มาเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 และแจง้ใหท้ราบว่ามีผูถื้อหุ้นมาเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 106 

ราย จาํนวนหุน้ 647,294 หุน้ และมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาเขา้ประชุมแทน 84 ราย จาํนวนหุน้ 391,884,269 หุน้ รวม

ผูถื้อหุน้ที�มาเขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 190 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้392,531,563 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 

66.5973 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทั�งสิ�น ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32. ที�กาํหนดวา่ 

“ในการประชุมผูถื้อหุ้น ต้องมีผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม”  

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ดัการดาํเนินการประชุม โดย

กรรมการผูจ้ดัการแจง้ใหท้ราบวา่ ในการประชุมครั� งนี� มีกรรมการบริษทัที�เขา้ประชุมจาํนวน 8 คน ดงันี�  

 1. คุณสิทธิชยั จนัทราวดี กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 2.  คุณธวชัชยั   ช่องดารากุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรร

หา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง  

 3. คุณอนุทิพย ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ

เสี�ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 4. คุณกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ

เสี�ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 5. คุณสจัจา  เจนธรรมนุกลู   กรรมการ / กรรมการบริหาร   

 6. คุณธวชั  อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   

 มีผูบ้ริหารระดบัสูง ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น คุณสุรเชษฐ์ วินิ-

ยกลู และผูส้อบบญัชีจากบริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เขา้ร่วมในการประชุมดว้ย  

 ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม กรรมการผูจ้ดัการไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบว่า เอกสารประกอบการประชุมครั� ง

นี�  บริษทัฯไดด้าํเนินการตามแนวนโยบายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื�อผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมที�จะดาํรง
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ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2560 หนา้ที� 2/17 บมจ.สัมมากร 

. 

ตาํแหน่งกรรมการดว้ย โดยเผยแพร่หลกัเกณฑใ์ห้ผูถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหนา้บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ตั�งแต่วนัที� 4 ตุลาคม ถึงวนัที� 4 

ธนัวาคม 2559 ผลปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื�อผูใ้ดใหพิ้จารณา   

 บริษทัฯ ไดท้าํการเผยแพร่ไวใ้น Website ของบริษทัฯ และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย        

เมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2560 และไดแ้จง้วิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามเกณฑข์องตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ดงันี�  

 ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ที� 34 กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นรายหนึ� งมี

คะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยที�มีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อจาํนวนหนึ�งหุ้น ซึ� งในแต่

ละวาระการประชุม ผูถื้อหุน้จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้3 ทางคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียง

ทางใดทางหนึ�งเท่านั�น 

 ในกรณีที�ผู ้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรื� องใด ผู ้ถือหุ้นรายนั� นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื�องนั�น 

 การนบัคะแนนในแต่ละวาระจะเป็นดงันี�  

 วาระที� 1, 3, 4, 6, 7 และวาระที� 9 จะถือเอาเสียงขา้งมาก ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที�ประชุม 

 ส่วนวาระที� 5 จะถือเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม เป็นมติของที�

ประชุม 

 ส่วนวาระที� 8 จะถือเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม เป็นมติของที�

ประชุม 

 ส่วนวาระที� 2  นั�นเป็นวาระแจง้เพื�อทราบ 

 ในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะใชจ้าํนวนหุ้นของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด ณ เวลาที�ลงคะแนนเป็น

ฐานในการคาํนวณ โดยสําหรับท่านที�ไม่ประสงค์ที�จะคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบตาม

วาระที�เสนอ โดยท่านไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และหากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัฯ จะ

สรุปวาระนั�นๆ ว่าผูถื้อหุน้ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัตามที�เสนอ หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัคา้นหรือ

งดออกเสียง บริษทัฯ ขอให้ท่านที�ประสงค์จะคดัคา้นหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที�ไดแ้จกใหใ้น

ขณะที�ลงทะเบียน โดยบริษทัจะนําคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงนั�น หักออกจากจาํนวนเสียง

ทั�งหมดที�เขา้ร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื�อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 บริษทัฯ จะทาํการแจง้ใหที้�ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที�นับได้

จะเป็นคะแนนเสียงที�รวมคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะแลว้  

ในกรณีที�มีผูล้งคะแนนคดัคา้นหรืองดออกเสียงเป็นจาํนวนมาก บริษทัฯ อาจดาํเนินวาระการประชุมถดัไปในระหว่าง

ที�รอผลการนบัคะแนน และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบทนัทีที�การนบัคะแนนแลว้เสร็จ 

 เมื�อแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ กรรมการผูจ้ดัการเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี�  

 

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2560 หนา้ที� 3/17 บมจ.สัมมากร 

. 

1.  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2559 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานต่อที�ประชุมว่าภายหลงัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2559 ประชุมเมื�อ

วนัที� 20 ตุลาคม 2559 บริษทัฯ ได้จดัทาํรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน

กาํหนดเวลาที�กฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามที�แนบมาพร้อมนี�  นอกจากนั�น

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ใน website ของบริษทัฯ แลว้ ตั�งแต่วนัที� 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป 

โดยการจดบันทึกรายงานการประชุมครั� งที�แลว้ คณะกรรมการฯ ได้ทาํการตรวจสอบก่อนยื�นต่อตลาด

หลกัทรัพยฯ์ แลว้เห็นวา่ถกูตอ้งตามที�ประชุมไดมี้มติไวทุ้กประการ  

คณะกรรมการจึงขอเสนอใหที้�ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 

1/2559 ตามสาํเนาที�ส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น โดยการลงมติในวาระนี� ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติม หรือขอแกไ้ข 

 มตทิี�ประชุม   รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559 โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดขอ

แกไ้ข ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ผลการลงมติเป็นดงันี�  

เห็นดว้ย 392,538,505 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 200 ราย รวมจาํนวนหุน้ 392,538,505 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 66.5985 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 

  กรรมการผูจ้ดัการ เสนอรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 ซึ� งปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจาํปีที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยสรุปใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงันี�   

 ในปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 1,247 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายบา้นเดี�ยว 674 ลา้น

บาท รายไดจ้ากการขายทาวน์โฮม 30 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายคอนโดมิเนียม 179 ลา้นบาท และรายไดอื้�นๆ 

364 ลา้นบาท ยอดรายไดใ้นปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เนื�องจากในปี 2558 มียอดรับรู้รายไดจ้ากคอนโดมิเนียมที�

เพิ�งก่อสร้างเสร็จ และมียอดรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นค่อนขา้งสูง กาํไรลดลงจาก 122 ลา้นบาท เป็น 111 ลา้น-

บาท 

 ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2559 GDP เติบโตประมาณร้อยละ 3.2 ใกลเ้คียงกบัที�ภาครัฐ

ไดค้าดการณ์ไว ้ปัจจยัดา้นหนี� สินครัวเรือนยงัคงสูง (81% ของ GDP) ทาํให้ภาครัฐและธนาคารค่อนขา้งกงัวล

เรื�อง NPL ที�สูงขึ�น มาตรการของรัฐลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ� เพื�อกระตุน้อสังหาริมทรัพยเ์มื�อปลายปีที�

แลว้ (ตุลาคม 2559) ยงัมีผลต่อเนื�องถึงเดือนเมษายน 2559 ภาครัฐลงทุนสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะ

ในโซนกรุงเทพและปริมณฑล เช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว และสีนํ�าเงิน ในปีที�แลว้มีปัญหาเรื� องภยัแลง้ กอปรกบั
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ตาํแหน่งกรรมการดว้ย โดยเผยแพร่หลกัเกณฑใ์ห้ผูถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหนา้บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ตั�งแต่วนัที� 4 ตุลาคม ถึงวนัที� 4 

ธนัวาคม 2559 ผลปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื�อผูใ้ดใหพิ้จารณา   

 บริษทัฯ ไดท้าํการเผยแพร่ไวใ้น Website ของบริษทัฯ และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย        

เมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2560 และไดแ้จง้วิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามเกณฑข์องตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ดงันี�  

 ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ที� 34 กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นรายหนึ� งมี

คะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยที�มีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อจาํนวนหนึ�งหุ้น ซึ� งในแต่

ละวาระการประชุม ผูถื้อหุน้จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้3 ทางคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียง

ทางใดทางหนึ�งเท่านั�น 

 ในกรณีที�ผู ้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรื� องใด ผู ้ถือหุ้นรายนั� นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื�องนั�น 

 การนบัคะแนนในแต่ละวาระจะเป็นดงันี�  

 วาระที� 1, 3, 4, 6, 7 และวาระที� 9 จะถือเอาเสียงขา้งมาก ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที�ประชุม 

 ส่วนวาระที� 5 จะถือเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม เป็นมติของที�

ประชุม 

 ส่วนวาระที� 8 จะถือเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม เป็นมติของที�

ประชุม 

 ส่วนวาระที� 2  นั�นเป็นวาระแจง้เพื�อทราบ 

 ในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะใชจ้าํนวนหุ้นของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด ณ เวลาที�ลงคะแนนเป็น

ฐานในการคาํนวณ โดยสําหรับท่านที�ไม่ประสงค์ที�จะคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบตาม

วาระที�เสนอ โดยท่านไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และหากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัฯ จะ

สรุปวาระนั�นๆ ว่าผูถื้อหุน้ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัตามที�เสนอ หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัคา้นหรือ

งดออกเสียง บริษทัฯ ขอให้ท่านที�ประสงค์จะคดัคา้นหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที�ไดแ้จกใหใ้น

ขณะที�ลงทะเบียน โดยบริษทัจะนําคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงนั�น หักออกจากจาํนวนเสียง

ทั�งหมดที�เขา้ร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื�อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 บริษทัฯ จะทาํการแจง้ใหที้�ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที�นับได้

จะเป็นคะแนนเสียงที�รวมคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะแลว้  

ในกรณีที�มีผูล้งคะแนนคดัคา้นหรืองดออกเสียงเป็นจาํนวนมาก บริษทัฯ อาจดาํเนินวาระการประชุมถดัไปในระหว่าง

ที�รอผลการนบัคะแนน และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบทนัทีที�การนบัคะแนนแลว้เสร็จ 

 เมื�อแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ กรรมการผูจ้ดัการเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี�  
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1.  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2559 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานต่อที�ประชุมว่าภายหลงัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2559 ประชุมเมื�อ

วนัที� 20 ตุลาคม 2559 บริษทัฯ ได้จดัทาํรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน

กาํหนดเวลาที�กฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามที�แนบมาพร้อมนี�  นอกจากนั�น

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ใน website ของบริษทัฯ แลว้ ตั�งแต่วนัที� 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป 

โดยการจดบันทึกรายงานการประชุมครั� งที�แลว้ คณะกรรมการฯ ได้ทาํการตรวจสอบก่อนยื�นต่อตลาด

หลกัทรัพยฯ์ แลว้เห็นวา่ถกูตอ้งตามที�ประชุมไดมี้มติไวทุ้กประการ  

คณะกรรมการจึงขอเสนอใหที้�ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 

1/2559 ตามสาํเนาที�ส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น โดยการลงมติในวาระนี� ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติม หรือขอแกไ้ข 

 มตทิี�ประชุม   รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559 โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดขอ

แกไ้ข ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ผลการลงมติเป็นดงันี�  

เห็นดว้ย 392,538,505 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 200 ราย รวมจาํนวนหุน้ 392,538,505 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 66.5985 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 

  กรรมการผูจ้ดัการ เสนอรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 ซึ� งปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจาํปีที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยสรุปใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงันี�   

 ในปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 1,247 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายบา้นเดี�ยว 674 ลา้น

บาท รายไดจ้ากการขายทาวน์โฮม 30 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายคอนโดมิเนียม 179 ลา้นบาท และรายไดอื้�นๆ 

364 ลา้นบาท ยอดรายไดใ้นปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เนื�องจากในปี 2558 มียอดรับรู้รายไดจ้ากคอนโดมิเนียมที�

เพิ�งก่อสร้างเสร็จ และมียอดรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นค่อนขา้งสูง กาํไรลดลงจาก 122 ลา้นบาท เป็น 111 ลา้น-

บาท 

 ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2559 GDP เติบโตประมาณร้อยละ 3.2 ใกลเ้คียงกบัที�ภาครัฐ

ไดค้าดการณ์ไว ้ปัจจยัดา้นหนี� สินครัวเรือนยงัคงสูง (81% ของ GDP) ทาํให้ภาครัฐและธนาคารค่อนขา้งกงัวล

เรื�อง NPL ที�สูงขึ�น มาตรการของรัฐลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ� เพื�อกระตุน้อสังหาริมทรัพยเ์มื�อปลายปีที�

แลว้ (ตุลาคม 2559) ยงัมีผลต่อเนื�องถึงเดือนเมษายน 2559 ภาครัฐลงทุนสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะ

ในโซนกรุงเทพและปริมณฑล เช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว และสีนํ�าเงิน ในปีที�แลว้มีปัญหาเรื� องภยัแลง้ กอปรกบั
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ปลายปีประเทศชาติเกิดการสูญเสียครั� งยิ�งใหญ่ คือ การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-

พลอดุลยเดช ทาํให้เศรษฐกิจชะลอตวัลงในช่วงไตรมาสสุดทา้ย จากขอ้มลูของศูนยข์อ้มลูอสังหาริมทรัพยส์ถิติ

การโอนกรรมสิทธิ� ที�อยู่อาศยัในกรุงเทพและปริมณฑล ลดลงจาก 485,063 ลา้นบาท ในปี 2558 เป็น 444,113   

ลา้นบาท ในปี 2559 ส่วนตวัหน่วยลดลงเช่นกนัจาก 196,642 หน่วย ในปี 2558 เป็น 175,315 หน่วย ในปี 2559  

จะเห็นไดว้่าตลาดโดยรวมลดลงเช่นกนั จากกราฟคอนโดมิเนียมมียอดการโอนกรรมสิทธิ� เพิ�มขึ�น ส่วนบา้นเดี�ยว

และทาวน์โฮมยอดโอนกรรมสิทธิ� ลดลง จากการที�ยอดโอนกรรมสิทธิ� ของคอนโดมิเนียมเพิ�มขึ�นนั�นเป็นยอดจาก

การซื�อเมื�อ 2-3 ปีก่อน เมื�อการก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จถึงจะโอนกรรมสิทธิ� และสามารถรับรู้รายได ้จากตวัเลข

รายเดือนพบว่าหลงัจากมาตรการกระตุน้ของรัฐไม่ไดก้ระตุน้ใหค้นตดัสินใจซื�อเพิ�มมากขึ�น แต่ไปกระตุน้ให้คน

ตดัสินใจซื�อเร็วขึ�น เมื�อเปรียบเทียบยอดโอนกรรมสิทธิ� ระหว่างปี 2558 และปี 2559 พบว่ามูลค่าการโอน

กรรมสิทธิ� รวมทั�งปีติดลบร้อยละ 8 แต่คอนโดมิเนียมเพิ�มขึ�นร้อยละ 24 ส่วนแนวราบติดลบร้อยละ 23 เมื�อ

แบ่งเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 เป็นช่วงที�มีมาตรการพบว่าเป็นบวกทั�งหมด แต่ตั�งแต่เดือน

พฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม 2559 ติดลบทั�งหมด จากที�กล่าวมาบริษทัไดร้ับผลกระทบนี� เช่นกนั บริษทัติดลบร้อย

ละ 25 ซึ� งใกลเ้คียงกบัตลาด นั�นคือปัจจยัหนึ�งที�ทาํใหร้ายไดปี้ 2559 ลดลงจากปี 2558 ส่วนปัจจยัที�สอง คือ ในปี 

2558 บริษทัมีรายไดเ้พิ�มจากการโอนกรรมสิทธิ� คอนโดมิเนียม และในปี 2559 โครงการบา้นเดี�ยวเริ� มทยอยปิด

โครงการ และบริษทัพฒันาโครงการใหมเ่สร็จบางส่วนในปลายปี 2559 ทาํให้โอนกรรมสิทธิ� ไม่ทนั 

 กรรมการผูจ้ดัการ นาํเสนอภาพโครงการในโซนตะวนัออกและโซนตะวนัตก พร้อมนาํเสนอโครงการ

ที�จะเปิดขายในอนาคต คือ โครงการสัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ และโครงการสัมมากร อเวนิว ชัยพฤกษ-์วง

แหวน พร้อมแนะนาํศูนยก์ารคา้เพียวเพลสทั�ง 3 แห่ง และพื�นที�ให้เช่าบริเวณพรีเมียร์สัมมากรที�บริษทัฯ ไดรั้บ 

โอนอาคารมา ซึ� งประกอบดว้ยโรงพยาบาลการุณเวช ธนาคารไทยพาณิชย ์และอาคารแบ่งให้เช่ารายย่อย ซึ� ง

อาคารดา้นหลงักาํลงัปรับปรุงเพื�อใหแ้มคโคร ฟู้ด เซอร์วิส เช่า  

 กิจกรรมต่างๆ ในปี 2559 มีการจดัแถลงข่าว 2 ครั� ง ไปร่วมงาน Opportunity Day ที�ตลาดหลกัทรัพย ์2 

ครั� ง ส่วนกิจกรรมการตลาด ไดไ้ปออกบูธศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ�  2 ครั� ง ซึ� งบริษทัไดลู้กคา้ทาวน์โฮมและ

คอนโดมิเนียมจากงานนี�บางส่วน จดังาน Open House โครงการสัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน และ

โครงการสัมมากร อเวนิว ชยัพฤกษ-์วงแหวน สําหรับศูนยก์ารคา้จดักิจกรรมต่อเนื�องทั�งปี เช่น กิจกรรมวนัเด็ก 

ตลาดนัด เทศกาลกินเจ นอกจากนี� บริษัทยงัจดักิจกรรม CSR เพื�อให้พนักงานทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการทาํ

กิจกรรมเพื�อสงัคม 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 ผูถื้อหุ้นรายหนึ�งสอบถามว่า โครงการบา้นเดี�ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม บริษทัฯ คาดว่าใน    

ไตรมาสที� 2 จะมีแนวโน้มอตัราการเติบโดมากน้อยเท่าใด และดว้ยปัจจยัอะไร เนื�องจากยงัไม่มีความมั�นใจใน

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 

  กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่า จากสถานการณ์คาดวา่มีแนวโน้มคงตวั ค่อนขา้งคาดการณ์ยาก 

จากที�ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมิน GDP ของปี 2560 เท่ากบัปี 2559 แต่ที�บริษทัฯ เป็นห่วง คือ เรื�องศกัยภาพ

ของผูซื้� อ จริงๆแลว้โครงการของบริษทัฯ ยงัขายได ้แต่พอถึงเวลายื�นกูจ้ะมีปัญหาเรื� องการปฎิเสธสินเชื�อจาก

ธนาคาร ปัจจุบนัหนี� สินส่วนบุคคลมีค่อนขา้งมากทาํใหข้อสินเชื�อเพื�อการอยู่อาศยัไม่ค่อยผ่าน หรืออนุมติัไม่เต็ม
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วงเงิน ยอดขายของบริษทัฯในปี 2559 เกิน 1,000 ลา้นบาท แต่สามารถรับรู้รายได ้883 ลา้นบาท เนื�องจากลูกคา้

ถูกปฎิเสธสินเชื�อ ตอนนี�บริษทัฯ ตอ้งระวงัในเรื�องของสภาพคล่อง บริษทัฯ บริหารการก่อสร้างเป็นเฟส ขายเป็น

เฟส การที�บริษทัฯ ทาํธุรกิจใหเ้ช่าเมื�อ 10 ปีที�แลว้ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีสภาพคล่องอยา่งต่อเนื�อง 

  นายฮงัใช ้อคัควสักลุ ผูถื้อหุน้ในนามชมรมผูถื้อหุน้ไทย สอบถามว่า ภาษีที�รัฐบาลออกมาใหม่จะส่งผล

ต่อบริษทัฯ หรือไม่อยา่งไร 

 กรรมการผูจ้ ัดการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่า ภาษีที�ท่านผูถื้อหุ้นกล่าวมาคือภาษีที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง 

แนวโนม้ประกาศใชปี้หนา้ แต่บงัคบัเก็บจริงปี 2562 ตามที�ข่าวเสนอ ภาษีนี� มีผลกระทบกบัเจา้ของที�ดินและสิ�ง

ปลูกสร้าง ถา้เป็นโครงการจดัสรรที�ขายหมดแลว้มีการตั�งนิติบุคคล พื�นที�ส่วนกลางไดรั้บการยกเวน้ภาษี ส่วน

บริษทัฯ จะมีพื�นที�เช่าตอ้งเสียภาษีที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง ต้องไปยกเลิกภาษีโรงเรือนแลว้มาเสียภาษีใหม่แทน 

บริษทัฯ มีโครงการสัมมากร บางกะปิ ที�เป็นโครงการเก่ามีพื�นที�ค่อนขา้งใหญ่ ยงัไม่มีการตั�งนิติบุคคล ตอ้งไป

ศึกษารายละเอียดเพิ�มเติม แต่โดยหลกัการถา้ส่วนกลางเป็นของนิติบุคคลไม่ตอ้งเสียภาษี และมีกฎหมายออกมา

สําหรับผูป้ระกอบการที�พฒันาอสังหาริมทรัพย ์จะไดรั้บการยกเวน้ภาษี 3 ปีแรก ผูป้ระกอบการจะหันมาทาํ

โครงการที�มีขนาดเล็กลง เพราะตอ้งให้จบภายใน 3 ปี ปัจจุบนับริษทัฯ ไดต้ั�งเป้าไว ้3 ปีเช่นกนั เพื�อที�จะไม่ตอ้ง

เสียภาษี บริษทัฯ ยงัมีที�ดินเปล่าอีกเลก็นอ้ยซึ� งราคาไม่สูง เพราะฉะนั�นเรื�องภาษีไม่ไดมี้สาระสําคญัที�จะกระทบต่อ

บริษทัฯ นอกจากบริษทัฯ แลว้ภาษีนี� ยงัมีผลกบัคนที�เป็นเจา้ของที�ดินที�อยู่ในเมืองที�ราคาสูง และยงัไม่ไดส้ร้างตาม

ศกัยภาพของที�ดินแปลงนั�น คนจะนาํที�ดินประเภทนี�มาให้เช่าระยะยาว ตอนนี� รัฐบาลกาํลงัจะยืดเวลาการใหเ้ช่า

จาก 30 ปี เป็น 50 ปี ซึ� งอาจจะทาํให้ดึงดูดความสนใจจากนกัลงทุนต่างชาติ ซึ� งภาษีใหม่และภาษีโรงเรือนไม่ได้

แตกต่างกนัมาก และไม่ไดมี้ผลกระทบกบัคนร้อยละ 90 ในประเทศ ภาษีนี�ทาํให้บริษทัฯ อาจมีโอกาสซื�อที�ดินที�ดี

มาพฒันาโครงการ 

 นายสิทธิโชค  บุญวณิชย ์ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าบริษทัฯ แนวโน้มจะพฒันาคอนโดมิเนียม Hi End 

หรือไม ่ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่า คอนโดมิเนียม Hi End ยงัไปไดอ้ยู่ เพราะว่าไม่ไดข้ายเฉพาะคน

ไทยแต่ขายคนต่างชาติดว้ย ทาํเลตอ้งขายดว้ยตวัเอง บริษทัฯ ยงัหาพื�นที�ศึกษาอยู่เรื� อยๆ และที�ผ่านมาบริษทัฯ 

Diversify ไปทางดา้นเช่ามากกว่าการทาํคอนโดมิเนียม 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ�มเติม กรรมการผูจ้ดัการจึงขอให้ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ในรอบปี 2559 โดยผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งลงมติในวาระนี� เนื�องจากเป็นวาระแจง้เพื�อทราบ 

3. พจิารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาํปีสิ�นสุด 31 ธันวาคม 2559  

 กรรมการผูจ้ ัดการ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จของบริษทัฯ ประจาํปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและให้การ

รับรองโดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื�อนไข ซึ� งงบการเงินดงักล่าวผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

และความเห็นชอบคณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทั (แบบ 

56-2) ที�ท่านผูถื้อหุน้ไดรั้บไปแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้  



15
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2560 หนา้ที� 5/17 บมจ.สัมมากร 

. 

วงเงิน ยอดขายของบริษทัฯในปี 2559 เกิน 1,000 ลา้นบาท แต่สามารถรับรู้รายได ้883 ลา้นบาท เนื�องจากลูกคา้

ถูกปฎิเสธสินเชื�อ ตอนนี�บริษทัฯ ตอ้งระวงัในเรื�องของสภาพคล่อง บริษทัฯ บริหารการก่อสร้างเป็นเฟส ขายเป็น

เฟส การที�บริษทัฯ ทาํธุรกิจใหเ้ช่าเมื�อ 10 ปีที�แลว้ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีสภาพคล่องอยา่งต่อเนื�อง 

  นายฮงัใช ้อคัควสักลุ ผูถื้อหุน้ในนามชมรมผูถื้อหุน้ไทย สอบถามว่า ภาษีที�รัฐบาลออกมาใหม่จะส่งผล

ต่อบริษทัฯ หรือไม่อยา่งไร 

 กรรมการผูจ้ ัดการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่า ภาษีที�ท่านผูถื้อหุ้นกล่าวมาคือภาษีที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง 

แนวโนม้ประกาศใชปี้หนา้ แต่บงัคบัเก็บจริงปี 2562 ตามที�ข่าวเสนอ ภาษีนี� มีผลกระทบกบัเจา้ของที�ดินและสิ�ง

ปลูกสร้าง ถา้เป็นโครงการจดัสรรที�ขายหมดแลว้มีการตั�งนิติบุคคล พื�นที�ส่วนกลางไดรั้บการยกเวน้ภาษี ส่วน

บริษทัฯ จะมีพื�นที�เช่าตอ้งเสียภาษีที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง ต้องไปยกเลิกภาษีโรงเรือนแลว้มาเสียภาษีใหม่แทน 

บริษทัฯ มีโครงการสัมมากร บางกะปิ ที�เป็นโครงการเก่ามีพื�นที�ค่อนขา้งใหญ่ ยงัไม่มีการตั�งนิติบุคคล ตอ้งไป

ศึกษารายละเอียดเพิ�มเติม แต่โดยหลกัการถา้ส่วนกลางเป็นของนิติบุคคลไม่ตอ้งเสียภาษี และมีกฎหมายออกมา

สําหรับผูป้ระกอบการที�พฒันาอสังหาริมทรัพย ์จะไดรั้บการยกเวน้ภาษี 3 ปีแรก ผูป้ระกอบการจะหันมาทาํ

โครงการที�มีขนาดเล็กลง เพราะตอ้งให้จบภายใน 3 ปี ปัจจุบนับริษทัฯ ไดต้ั�งเป้าไว ้3 ปีเช่นกนั เพื�อที�จะไม่ตอ้ง

เสียภาษี บริษทัฯ ยงัมีที�ดินเปล่าอีกเลก็นอ้ยซึ� งราคาไม่สูง เพราะฉะนั�นเรื�องภาษีไม่ไดมี้สาระสําคญัที�จะกระทบต่อ

บริษทัฯ นอกจากบริษทัฯ แลว้ภาษีนี� ยงัมีผลกบัคนที�เป็นเจา้ของที�ดินที�อยู่ในเมืองที�ราคาสูง และยงัไม่ไดส้ร้างตาม

ศกัยภาพของที�ดินแปลงนั�น คนจะนาํที�ดินประเภทนี�มาให้เช่าระยะยาว ตอนนี� รัฐบาลกาํลงัจะยืดเวลาการใหเ้ช่า

จาก 30 ปี เป็น 50 ปี ซึ� งอาจจะทาํให้ดึงดูดความสนใจจากนกัลงทุนต่างชาติ ซึ� งภาษีใหม่และภาษีโรงเรือนไม่ได้

แตกต่างกนัมาก และไม่ไดมี้ผลกระทบกบัคนร้อยละ 90 ในประเทศ ภาษีนี�ทาํให้บริษทัฯ อาจมีโอกาสซื�อที�ดินที�ดี

มาพฒันาโครงการ 

 นายสิทธิโชค  บุญวณิชย ์ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าบริษทัฯ แนวโน้มจะพฒันาคอนโดมิเนียม Hi End 

หรือไม ่ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่า คอนโดมิเนียม Hi End ยงัไปไดอ้ยู่ เพราะว่าไม่ไดข้ายเฉพาะคน

ไทยแต่ขายคนต่างชาติดว้ย ทาํเลตอ้งขายดว้ยตวัเอง บริษทัฯ ยงัหาพื�นที�ศึกษาอยู่เรื� อยๆ และที�ผ่านมาบริษทัฯ 

Diversify ไปทางดา้นเช่ามากกว่าการทาํคอนโดมิเนียม 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ�มเติม กรรมการผูจ้ดัการจึงขอให้ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ในรอบปี 2559 โดยผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งลงมติในวาระนี� เนื�องจากเป็นวาระแจง้เพื�อทราบ 

3. พจิารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาํปีสิ�นสุด 31 ธันวาคม 2559  

 กรรมการผูจ้ ัดการ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จของบริษทัฯ ประจาํปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและให้การ

รับรองโดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื�อนไข ซึ� งงบการเงินดงักล่าวผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

และความเห็นชอบคณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทั (แบบ 

56-2) ที�ท่านผูถื้อหุน้ไดรั้บไปแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้  
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 บริษทัฯ ไดน้าํส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฉบบันี� ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเมื�อวนัที� 16 กมุภาพนัธ์ 2560 

 กรรมการผูจ้ดัการ อธิบายเพิ�มเติมว่าเมื�อปี 2559 บริษทัฯ ไดซื้�อหุ้นของบริษทั เพียวสัมมากร ดีเวล-

ลอปเมน้ท์ จาํกดั (PSDC) ทาํให้สัมมากรถือหุน้ร้อยละ 100 ส่วนตวัเลขที�มีการเปลี�ยนแปลงจากปี 2558 ดงันี�  เงิน

ลงทุนชั�วคราว เนื�องจากปี 2558 มีการโอนกรรมสิทธิ� โครงการสัมมากร เอสเกา้ คอนโดมิเนียมค่อนขา้งมาก 

ปลายปี 2558 บริษทัฯ จึงนาํเงินส่วนนี� ไปลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด แต่ในปี 2559 ลดลงไปเหลือ 32 

ลา้นบาท จาก 200 ลา้นบาทในปี 2558 ส่วนตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยจ์ากปี 2558 จาํนวน 1,214 

ลา้นบาท เพิ�มขึ�นเป็น 2,115 ลา้นบาท เป็นการปรับจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมาเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ตาม

นโยบายของบริษทั หากซื�อที�ดินเพื�อพฒันาโครงการจะบนัทึกบญัชีเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อน เมื�อโครงการ

นั�นๆไดรั้บใบอนุญาตจดัสรรแลว้จะนาํมาบนัทึกเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน เพราะฉะนั�นสินทรัพยห์มุนเวียนในปี 

2559 จาํนวน 2,234 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2558 และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมีเรื�องของเงินฝากธนาคารที�มีภาระ

คํ�าประกนั 10 ลา้นบาท เป็นการคํ�า LG ของโครงการเก่าๆ ขณะนี� อยู่ในระหว่างดาํเนินการทาํ Project Finance 

ส่วนที�ดินรอการพฒันาลดลง ส่วนรายการอื�นไม่ไดเ้ป็นสาระสาํคญั 

 ส่วนดา้นหนี� สิน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน จากปี 2558 จาํนวน 2 ลา้น

บาท เพิ�มขึ�นมาเป็น 236 ลา้นบาท ส่วนใหญ่จะเป็นตั�วแลกเงินที�ออกโดยธนาคาร 200 ลา้นบาท ก่อนหนา้นี�ตั�ว

แลกเงิน มีอตัราดอกเบี�ยค่อนขา้งถูก บริษทัฯ ขอ Roll ตั�วไดทุ้กๆ 3 เดือน จนเมื�อปลายปีที�แลว้ตลาดตั�วแลกเงิน 

เริ�มมีปัญหา บริษทัฯ จึงเริ�มเปลี�ยนจากตั�วแลกเงินเป็นการกู ้Project Finance เป็นการบริหารตน้ทุนเรื�องของ

ดอกเบี� ย เจา้หนี� การคา้ไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงมาก เงินกูร้ะยะสั�นจากกิจการอื�นเป็นตั�วแลกเงิน แต่แยกส่วนระหว่าง

การกูจ้ากสถาบนัการเงินและไม่ใช่สถาบนัการเงิน ซึ� งอาจจะเป็นกลุ่มกองทุนหรือบุคคลเพิ�มขึ�นจาก 394 ลา้นบาท

เป็น 466 ลา้นบาท ส่วนรายการอื�นไม่ไดเ้ป็นสาระสําคญั ส่วนหนี� สินไม่หมุนเวียน คือ เงินกูย้ืมระยะยาว เพิ�มขึ�น

จาก 370 ลา้นบาท เป็น 437 ลา้นบาท รายการสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานลดลงจาก 54 ลา้นบาท 

เหลือ 19 ลา้นบาท เพราะบริษทัมีการจดัการในเรื�องบาํเหน็จของพนกังานบางส่วนใหห้มดไป เพื�อให้มาใชร้ะบบ

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพเหมือนกนัหมด จึงทาํให้รายการนี�ลดลง โดยรวมแลว้หนี� สินเพิ�มขึ�นจาก 1,374 ลา้นบาท 

เป็น 1,593 ลา้นบาท สัดส่วนของหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ยงัไม่สูง แต่บริษทัยงัคงตอ้งระวงัเรื�องกระแสเงินสด 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นจาก 2,374 ลา้นบาท ลดลงเหลือ 2,254 ลา้นบาท เพราะว่าบริษทัมีการควบรวมกบั 

PSDC จะมีส่วนตํ�ากว่าทุนจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย 67 ลา้นบาท รวมหนี� สินและส่วน

ของผูถื้อหุน้เพิ�มขึ�นจาก 3,748 ลา้นบาท เป็น 3,847 ลา้นบาท 

 ทางดา้นรายไดน้ั�น รายไดจ้ากขายอสังหาริมทรัพยล์ดลงจาก 1,252 ลา้นบาท เป็น 882 ลา้นบาท แต่มี

รายไดจ้ากการรับโอนอาคารให้เช่า 79 ลา้นบาท ทาํใหมี้รายไดร้วมในปี 2559 อยู่ที� 1,246 ลา้นบาท ซึ� งลดลงมา

จาก 1,508 ลา้นบาท 

 ส่วนค่าใชจ่้าย บริษทัฯ พยายามควบคุมค่าใชจ่้าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ลดลง เพราะการควบรวมบริษทัพยายามที�จะให้พนักงานทาํงานหลายงานเพิ�มขึ�น จึงสามารถควบคุมตน้ทุนใน
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เรื�องของการบริหารได ้ค่าใชจ่้ายลดลงจาก 1,316 ลา้นบาท เป็น 1,072 ลา้นบาท กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน

และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้อยูที่� 174 ลา้นบาท จาก 192 ลา้นบาท 

 สุดทา้ยกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีในงบการเงินรวมอยู่ที� 111 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

122 ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้ 0.17 บาทในปี 2559  

 กรรมการผูจ้ดัการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้น เสนอความเห็นวา่ ตนเห็นดว้ยกบัที�กรรมการผูจ้ดัการรายงานในเรื�อง

ของการควบคุมค่าใชจ่้าย และขอสอบถามเรื�องหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และขอ้ 10 หนา้ที� 83-84 ของ

รายงานประจาํปี จะพบว่าอายลุกูหนี�การคา้ของกิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั ส่วนใหญ่จะอยูที่� 6-12 เดือน และมากกว่า 

12 เดือน ซึ� งมีผลให้บริษทัฯ ตอ้งตั�งสาํรองหนี�สงสยัจะสูญเพิ�มขึ�น จาก 340,000 บาท เป็น 2,905,000 บาท 

  เรื�องที�สองรายไดค้า้งรับของกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั ไม่ทราบว่าคืออะไร และสามารถเรียกเก็บไดเ้ร็ว

ขึ�นหรือไม่  

 เรื�องที�สาม หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 หนา้ 84 พบว่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยห์าก 

Turnover ไดเ้ร็วขึ�น ปันผลคงจะมากขึ�นตาม และดูจากหน้าจุดเด่นทางการเงินจะพบว่าอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ์2.67 ค่อนขา้งนอ้ย  

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบคาํถามเรื�องหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และขอ้ 10 ซึ� งมีสองส่วน 

ลูกหนี�การคา้ของกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั อายุของลูกหนี�  6-12 เดือนยงัไม่น่าเป็นห่วง แต่อายุที�มากว่า 12 เดือน

นั�นเขา้กระบวนการติดตามหนี�  ส่วนลูกหนี�ตวัล่างเป็นค่าบริการส่วนกลางที�ลูกบา้นคา้งชาํระ บริษทัฯ มีโครงการ

เก่า เช่น โครงการสัมมากร บางกะปิ ลูกบา้นไม่จ่ายค่าบริการมีค่อนขา้งมากเป็นหลกัร้อย แต่เมื�อเทียบกบัจาํนวน

บา้น 3,500 หลงัคาเรือนไมไ่ดมี้เปอร์เซนตที์�สูง แต่สําหรับโครงการนี� รายไดจ้ากค่าบริการยงัเพียงพอกบัค่าใชจ่้าย 

ส่วนหมายเหตุขอ้ 10 บริษทัฯ พยามให ้Asset Turnover เร็วขึ�น 

 นายสิทธิโชค  บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าเรื�องเงินกองทุนสําหรับพนักงาน บริษทัฯ นาํไปลงทุน

เองหรือจา้งบริษทับริหารจดัการลงทุน 

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่ากองทุนสาํหรับพนกังานคือ กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ บริษทัฯ ให้

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนอเบอร์ดีน จาํกดั บริหาร โดยเป็นเงินของพนกังานส่วนหนึ�งและอีกส่วนบริษทัฯ 

จ่ายสมทบใหใ้นสดัส่วนตามอายงุาน ในการลงทุนนี�พนกังานสามารถเลือกลงทุนไดเ้องตามความเสี�ยงที�แต่ละคน

รับได ้เช่น ไม่ชอบเสี�ยงสามารถเลือกลงทุนในกองทุนตราสารหนี�  หากชอบเสี�ยงสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที�

มีหุน้ได ้ซึ� งสวสัดิการนี� เป็นมาตรฐานไม่ไดด้อ้ยไปกวา่บริษทัมหาชนอื�นๆ 

 นายสิทธิโชค  บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าบริษทัฯ สนใจลงทุนในสวนนํ�าหรือไม่ 

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่าเป็นการลงทุนที�สูง ความเสี�ยงมาก การดูแลรักษาสูง และตอ้งมี

ที�ดินมาก ราคาตํ�า คงตอ้งใหบ้ริษทัอื�นที�ถนดัดา้นนี�พฒันา 

 นายศกัดิ� ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าในรายงานประจาํปีหนา้ 63 เงินลงทุนชั�วคราวจาก 200 

ลา้นบาท เป็น 32 ลา้นบาท อยากทราบวา่ตวัเลขที�เปลี�ยนแปลงเพราะอะไร หรือวา่ดอ้ยค่า 
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  เรื�องที�สองรายไดค้า้งรับของกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั ไม่ทราบว่าคืออะไร และสามารถเรียกเก็บไดเ้ร็ว

ขึ�นหรือไม่  

 เรื�องที�สาม หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 หนา้ 84 พบว่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยห์าก 

Turnover ไดเ้ร็วขึ�น ปันผลคงจะมากขึ�นตาม และดูจากหน้าจุดเด่นทางการเงินจะพบว่าอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ์2.67 ค่อนขา้งนอ้ย  

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบคาํถามเรื�องหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และขอ้ 10 ซึ� งมีสองส่วน 

ลูกหนี�การคา้ของกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั อายุของลูกหนี�  6-12 เดือนยงัไม่น่าเป็นห่วง แต่อายุที�มากว่า 12 เดือน

นั�นเขา้กระบวนการติดตามหนี�  ส่วนลูกหนี�ตวัล่างเป็นค่าบริการส่วนกลางที�ลูกบา้นคา้งชาํระ บริษทัฯ มีโครงการ

เก่า เช่น โครงการสัมมากร บางกะปิ ลูกบา้นไม่จ่ายค่าบริการมีค่อนขา้งมากเป็นหลกัร้อย แต่เมื�อเทียบกบัจาํนวน

บา้น 3,500 หลงัคาเรือนไมไ่ดมี้เปอร์เซนตที์�สูง แต่สําหรับโครงการนี� รายไดจ้ากค่าบริการยงัเพียงพอกบัค่าใชจ่้าย 

ส่วนหมายเหตุขอ้ 10 บริษทัฯ พยามให ้Asset Turnover เร็วขึ�น 

 นายสิทธิโชค  บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าเรื�องเงินกองทุนสําหรับพนักงาน บริษทัฯ นาํไปลงทุน

เองหรือจา้งบริษทับริหารจดัการลงทุน 

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่ากองทุนสาํหรับพนกังานคือ กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ บริษทัฯ ให้

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนอเบอร์ดีน จาํกดั บริหาร โดยเป็นเงินของพนกังานส่วนหนึ�งและอีกส่วนบริษทัฯ 

จ่ายสมทบใหใ้นสดัส่วนตามอายงุาน ในการลงทุนนี�พนกังานสามารถเลือกลงทุนไดเ้องตามความเสี�ยงที�แต่ละคน

รับได ้เช่น ไม่ชอบเสี�ยงสามารถเลือกลงทุนในกองทุนตราสารหนี�  หากชอบเสี�ยงสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที�

มีหุน้ได ้ซึ� งสวสัดิการนี� เป็นมาตรฐานไม่ไดด้อ้ยไปกวา่บริษทัมหาชนอื�นๆ 

 นายสิทธิโชค  บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าบริษทัฯ สนใจลงทุนในสวนนํ�าหรือไม่ 

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่าเป็นการลงทุนที�สูง ความเสี�ยงมาก การดูแลรักษาสูง และตอ้งมี

ที�ดินมาก ราคาตํ�า คงตอ้งใหบ้ริษทัอื�นที�ถนดัดา้นนี�พฒันา 

 นายศกัดิ� ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าในรายงานประจาํปีหนา้ 63 เงินลงทุนชั�วคราวจาก 200 

ลา้นบาท เป็น 32 ลา้นบาท อยากทราบวา่ตวัเลขที�เปลี�ยนแปลงเพราะอะไร หรือวา่ดอ้ยค่า 
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 กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่าปลายปี 2558 บริษทัฯ เริ�มโอนกรรมสิทธิ� คอนโดมิเนียมมาก ทาํ

ใหมี้เงินสดเหลือ จึงนาํเงินส่วนนี� ไปลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดทาํใหไ้ดผ้ลตอบแทนซึ� งจะอยู่ในรายได้

อื�นๆ ต่อมาในปี 2559 บริษทัฯจาํเป็นตอ้งใชเ้งิน จึงนาํเงินส่วนนั�นมาใชใ้นกิจการทาํให้สิ�นปี 2559 คงเหลือ 32 

ลา้นบาท 

 นายศกัดิ� ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าที�ดินรอการพฒันาจาก 1,400 ลา้นบาท คงเหลือ 694 

ลา้นบาท ไม่ทราบวา่ที�ดินดอ้ยค่าหรือตดัขายออก 

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่าตามที�ไดชี้� แจงไปเมื�อตอนตน้ ส่วนหนึ�งขึ�นไปอยู่เป็นตน้ทุนการ

พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจาก 1,200 ลา้นบาท เป็น 2,100 ลา้นบาท ที�ดินไม่ไดด้อ้ยค่า  

 นายศักดิ� ชัย สกุลศรีมนตรี ผู ้ถือหุ้น สอบถามว่าในส่วนของผู ้ถือหุ้น ส่วนตํ� ากว่าทุนจากการ

เปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย 67 ลา้นบาท และในปี 2558 ไม่มีรายการนี�  

 กรรมการผูจ้ดัการ ขอเชิญนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชี ตอบคาํถามนี� แทนว่า รายการ

ดงักล่าวเป็นรายการที�บริษทัฯ ลงทุนใน PSDC ซึ� งบริษทันี� เป็นบริษทัย่อยของสัมมากรอยู่แลว้ บริษทัฯ ไดซื้�อ

เพิ�มขึ�น คือ ในกรณีที�เป็นบริษทัยอ่ย การจดัทาํงบการเงินรวมจะรวมขอ้มลูการเงินของ PSDC เขา้มาในงบการเงิน

รวมอยู่แลว้ เพราะฉะนั�นกรณีที�มีการซื�อสัดส่วนเพิ�มขึ�น หากมีผลต่างระหว่างราคาที�จ่ายซื�อกบัมลูค่าตามบญัชีที�

นาํเขา้มารวมในงบการเงินรวม หลกัของทางบญัชีจะนาํมาแสดงอยู่ในบรรทดัส่วนของผูถื้อหุน้รายการนี�   

 นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชี ชี�แจงว่า เป็นหลกัการบญัชีที�บริษทัใช ้เนื�องจาก PSDC เป็น

บริษทัย่อย เมื�อบริษทัแม่ซื�อหุ้นเพิ�มขึ�นเป็นร้อยละ 100 ตามหลกัการบญัชีจะไม่สามารถบนัทึกเป็นค่าความนิยม 

ได ้แต่ว่ารายการส่วนที�เกินจากมูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัย่อย หากเราซื�อแพงกว่าส่วนนั�น จะแสดงอยู่ใน

บรรทดัส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นรายการหนึ�งใน equity จะไม่ไดเ้ป็นสินทรัพย ์หรือเป็นค่าความนิยม จะแตกต่างกบั

ที�บริษทัไม่เคยถือบริษทันั�นมาก่อนแลว้ไปซื�อบริษทันั�นเขา้มาเป็นบริษทัย่อย แลว้ก็ประเมินว่ามีค่าความนิยม ถึง

จะถือวา่มีค่าความนิยมได ้ 

  นายศกัดิ� ชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่รายไดอื้�นๆ ที�เพิ�มจาก 19 ลา้นบาท เป็น 25 ลา้นบาท ไม่

ทราบวา่รายไดอื้�นประกอบดว้ยอะไรบา้ง และขอใหแ้สดงรายละเอียดรายไดอื้�นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบคาํถามนี� วา่ รายไดอื้�นๆ ประกอบดว้ย เงินประกนัผลงานของผูร้ับเหมาที�คา้ง

เกิน 2 ปี ซึ� งบริษทัฯ ติดตามแลว้แต่ไม่มารับคืนจึงปรับมาเป็นรายได ้ค่าภาษีโรงเรือนและเบี� ยประกนัภยัที�เรียก

เกบ็จากผูเ้ช่า (ศูนยก์ารคา้) และค่าเสียหายจากลกูคา้ที�ยกเลิกสัญญาจะซื�อจะขายบา้นและคอนโดมิเนียม ส่วนอื�นๆ

เป็นกาํไรจากเงินลงทุนชั�วคราว 

  เมื�อไม่มีคาํถามอื�นใด กรรมการผูจ้ดัการขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปีสิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2559 ซึ� งผูส้อบบญัชีไดใ้หก้ารรับรองแลว้  

 การลงมติในวาระนี�  ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน

เสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  มตทิี�ประชุม  อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามที�กรรมการผูจ้ดัการ 

เสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ผลการลงมติเป็นดงันี�   
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เห็นดว้ย 393,001,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 234 ราย รวมจาํนวนหุน้ 393,001,810 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 66.6771 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 

4. พจิารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผล 

 และเงนิสด 

กรรมการผูจ้ัดการ รายงานต่อที�ประชุมว่าจากผลประกอบการในรอบปีที�ผ่านมาตามรายละเอียดในงบ

แสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที�ไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ (งบเฉพาะกิจการ) บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 

98.35 ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้ 0.17 บาท คิดจากทุนชาํระแลว้ 589,410,340 หุน้ สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นใน

อตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 58,941,035 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผลและเงินสด ดงันี�  

1. จ่ายเป็นหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 52,392,686 หุน้ มูลค่าหุ้นที�ตราไวเ้ท่ากบั 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ของบริษทัในอตัรา 11.25 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าไม่เกิน 52,392,686 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปัน

ผล 0.08889 บาทต่อหุ้น ทั�งนี�  ในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายเงินปันผล

เป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.08889 บาท 

2.จ่ายปันผลเป็นเงินสดอตัราหุน้ละ 0.01111 บาท หรือเป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 6,548,349 บาท 

รวมจ่ายในอตัราร้อยละ 59.93 ของกาํไร เปรียบเทียบกบัผลประกอบการปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไร 118.89  

ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้ 0.20 บาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้หุ้นละ 0.12 บาท จ่ายในอตัราร้อยละ 59.49 ของกาํไร 

รวมเป็นเงิน 70.73 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 ใกลเ้คียงกบันโยบายของบริษทัฯ ที�กาํหนดไวจ้ะจ่าย

ปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัสาํรอง  

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูมี้สิทธิไดร้ับเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบริษทัตามที�

ปรากฏรายชื�อ ณ วนักาํหนดรายชื�อผูมี้สิทธิไดร้ับเงินปันผล (RECORD DATE) ในวนัที� 21 เมษายน 2560 และปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 24 เมษายน 2560 เพื�อสิทธิรับเงินปันผลและกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 9 

พฤษภาคม 2560  

รายละเอียดการจ่ายปันผล 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2559 ปี 2558 

1.กาํไรสุทธิ (บาท) 98,349,955 บาท 118,891,509 บาท 

2.จาํนวนหุน้ (หุน้) 589,410,340 หุน้ 589,410,340 หุน้ 

3.เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้)   

   3.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.01111 0.12 

   3.2 จ่ายปันผลเป็นหุน้ 0.08889 - 

    รวมปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.10 0.12 
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เห็นดว้ย 393,001,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 234 ราย รวมจาํนวนหุน้ 393,001,810 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 66.6771 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 

4. พจิารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผล 

 และเงนิสด 

กรรมการผูจ้ัดการ รายงานต่อที�ประชุมว่าจากผลประกอบการในรอบปีที�ผ่านมาตามรายละเอียดในงบ

แสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที�ไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ (งบเฉพาะกิจการ) บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 

98.35 ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้ 0.17 บาท คิดจากทุนชาํระแลว้ 589,410,340 หุน้ สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นใน

อตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 58,941,035 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผลและเงินสด ดงันี�  

1. จ่ายเป็นหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 52,392,686 หุน้ มูลค่าหุ้นที�ตราไวเ้ท่ากบั 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ของบริษทัในอตัรา 11.25 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าไม่เกิน 52,392,686 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปัน

ผล 0.08889 บาทต่อหุ้น ทั�งนี�  ในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายเงินปันผล

เป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.08889 บาท 

2.จ่ายปันผลเป็นเงินสดอตัราหุน้ละ 0.01111 บาท หรือเป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 6,548,349 บาท 

รวมจ่ายในอตัราร้อยละ 59.93 ของกาํไร เปรียบเทียบกบัผลประกอบการปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไร 118.89  

ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้ 0.20 บาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้หุ้นละ 0.12 บาท จ่ายในอตัราร้อยละ 59.49 ของกาํไร 

รวมเป็นเงิน 70.73 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 ใกลเ้คียงกบันโยบายของบริษทัฯ ที�กาํหนดไวจ้ะจ่าย

ปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัสาํรอง  

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูมี้สิทธิไดร้ับเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบริษทัตามที�

ปรากฏรายชื�อ ณ วนักาํหนดรายชื�อผูมี้สิทธิไดร้ับเงินปันผล (RECORD DATE) ในวนัที� 21 เมษายน 2560 และปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 24 เมษายน 2560 เพื�อสิทธิรับเงินปันผลและกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 9 

พฤษภาคม 2560  

รายละเอียดการจ่ายปันผล 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2559 ปี 2558 

1.กาํไรสุทธิ (บาท) 98,349,955 บาท 118,891,509 บาท 

2.จาํนวนหุน้ (หุน้) 589,410,340 หุน้ 589,410,340 หุน้ 

3.เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้)   

   3.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.01111 0.12 

   3.2 จ่ายปันผลเป็นหุน้ 0.08889 - 

    รวมปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.10 0.12 
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รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2559 ปี 2558 

4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น (บาท) ไม่เกิน 58,941,035 บาท 70,729,240.80 บาท 

5.สดัส่วนการจ่ายปันผล ร้อยละ 59.93 ร้อยละ 59.49 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้ เสนอความเห็นว่า ตนมีความเห็นดว้ยกบัการจ่ายปันผลดงักล่าว แต่การ

ที�เพิ�มจาํนวนหุน้มากขึ�น หากบริษทัไม่สามารถเพิ�มรายไดใ้หมี้สัดส่วนสูงขึ�นตาม จะทาํใหร้าคาหุ้นของ SAMCO 

แพงเกินไป จึงขอใหเ้ร่งทาํยอดรายไดใ้นปีนี� ใหเ้พิ�มมากขึ�น เพื�อ Earning per Share จะไดสู้งขึ�น 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติม หรือขอแกไ้ข 

 การลงมติในวาระนี�  ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน

เสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิี�ประชุม อนุมติัจ่ายปันผลจากผลประกอบการ ประจาํปี 2559 หุน้ละ 0.10 บาท เปรียบเทียบกบั

การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจาํปี 2558 หุน้ละ 0.12 บาทคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ผลการลงมติเป็น

ดงันี�  

เห็นดว้ย 394,149,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 239 ราย รวมจาํนวนหุน้ 394,149,576 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 66.8718 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 

5. พจิารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 4  เพื�อให้

สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานต่อที�ประชุมว่าสืบเนื�องจากวาระที� 4 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้นาํเสนอ

ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 52,392,686 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น

สามญัจาํนวน 52,392,686 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  

จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 589,410,340 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 641,803,026 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามญั 641,803,026 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ

บริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน เป็นดงันี�  

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 641,803,026 บาท (หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนัยี�สิบหกบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น      641,803,026 หุน้ (หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนัยี�สิบหกหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ� งบาท) 
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โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 641,803,026 หุน้ (หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนัยี�สิบหกหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ�  - หุน้ (…………..-………………) 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติม หรือขอแกไ้ข 

 การลงมติในวาระนี�  ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของ

จาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม  

 มตทิี�ประชุม อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 

4  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ผลการลงมติเป็นดงันี�  

เห็นดว้ย 394,149,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 239 ราย รวมจาํนวนหุน้ 394,149,576 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 66.8718 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 

6. พจิารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษทั เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานต่อที�ประชุมว่าสืบเนื�องจากวาระที� 4 และ 5 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้

นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั จาํนวน 52,392,686 หุน้ เพื�อ

รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติม หรือขอแกไ้ข 

 การลงมติในวาระนี�  ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน

เสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี�ประชุม   อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั จาํนวน 52,392,686 หุน้ เพื�อรองรับการ

จ่ายหุน้ปันผล 

เห็นดว้ย 394,149,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 239 ราย รวมจาํนวนหุน้ 394,149,576 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 66.8718 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 
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รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2559 ปี 2558 

4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น (บาท) ไม่เกิน 58,941,035 บาท 70,729,240.80 บาท 

5.สดัส่วนการจ่ายปันผล ร้อยละ 59.93 ร้อยละ 59.49 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้ เสนอความเห็นว่า ตนมีความเห็นดว้ยกบัการจ่ายปันผลดงักล่าว แต่การ

ที�เพิ�มจาํนวนหุน้มากขึ�น หากบริษทัไม่สามารถเพิ�มรายไดใ้หมี้สัดส่วนสูงขึ�นตาม จะทาํใหร้าคาหุ้นของ SAMCO 

แพงเกินไป จึงขอใหเ้ร่งทาํยอดรายไดใ้นปีนี� ใหเ้พิ�มมากขึ�น เพื�อ Earning per Share จะไดสู้งขึ�น 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติม หรือขอแกไ้ข 

 การลงมติในวาระนี�  ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน

เสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิี�ประชุม อนุมติัจ่ายปันผลจากผลประกอบการ ประจาํปี 2559 หุน้ละ 0.10 บาท เปรียบเทียบกบั

การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจาํปี 2558 หุน้ละ 0.12 บาทคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ผลการลงมติเป็น

ดงันี�  

เห็นดว้ย 394,149,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 239 ราย รวมจาํนวนหุน้ 394,149,576 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 66.8718 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 

5. พจิารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 4  เพื�อให้

สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานต่อที�ประชุมว่าสืบเนื�องจากวาระที� 4 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้นาํเสนอ

ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 52,392,686 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น

สามญัจาํนวน 52,392,686 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  

จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 589,410,340 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 641,803,026 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามญั 641,803,026 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ

บริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน เป็นดงันี�  

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 641,803,026 บาท (หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนัยี�สิบหกบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น      641,803,026 หุน้ (หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนัยี�สิบหกหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ� งบาท) 
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โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 641,803,026 หุน้ (หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนัยี�สิบหกหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ�  - หุน้ (…………..-………………) 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติม หรือขอแกไ้ข 

 การลงมติในวาระนี�  ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของ

จาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม  

 มตทิี�ประชุม อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 

4  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ผลการลงมติเป็นดงันี�  

เห็นดว้ย 394,149,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 239 ราย รวมจาํนวนหุน้ 394,149,576 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 66.8718 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 

6. พจิารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษทั เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานต่อที�ประชุมว่าสืบเนื�องจากวาระที� 4 และ 5 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้

นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั จาํนวน 52,392,686 หุน้ เพื�อ

รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติม หรือขอแกไ้ข 

 การลงมติในวาระนี�  ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน

เสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี�ประชุม   อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั จาํนวน 52,392,686 หุน้ เพื�อรองรับการ

จ่ายหุน้ปันผล 

เห็นดว้ย 394,149,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 239 ราย รวมจาํนวนหุน้ 394,149,576 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 66.8718 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 
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7. พจิารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่ เนื�องจาก  คุณธวชัชยั  ช่องดากรากุล ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นกรรมการที�ครบรอบออกตามวาระ ในวาระนี� จึงขอเป็นผูน้าํเสนอแทน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที� 

16 กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ� งในสาม ถา้จาํนวน

กรรมการที�แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนที�ใกลที้�สุดกับส่วนหนึ� งในสาม และเพื�อให้

เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี กรรมการที�จะครบกาํหนดตามวาระซึ� งถือว่าเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนี�  

จะออกไปจากหอ้งประชุม จนกว่าผูถื้อหุน้จะพิจารณาวาระนี� เสร็จสิ�นครับ 

 สาํหรับปีนี�  กรรมการที�ตอ้งออกตามวาระมีจาํนวน 4 ท่าน ดงันี�  

 1. คุณสิทธิชยั  จนัทราวดี กรรมการอิสระ   

2. คุณอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ   

3. คุณธวชัชยั  ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ        

4. คุณกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ 

แต่เนื�องจาก คุณสิทธิชยั จนัทราวดี ไดแ้จง้ความประสงคข์อออกตามวาระ ซึ� งจาํนวนกรรมการบริษทัมี

ปริมาณที�เพียงพอสาํหรับการบริหารแลว้ จึงไมต่อ้งสรรหาผูใ้ดมาทดแทน  

ผมขอเรียนให้ที�ประชุมทราบว่า บริษทัมีการคดัสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ซึ� ง

ประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี� ยวชาญที� เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท ตาม

กระบวนการสรรหาอย่างครบถว้น โดยผูที้�ถูกเสนอชื�อจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่า

ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์ซึ� งคณะ กรรมการไดพิ้จารณาความ

เหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน และมีมติเป็นเอกฉนัท์ ขอเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�งกรรมการที�

ออกตามวาระ 3 ท่าน กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั� งหนึ� ง เนื�องจากเห็นว่าบุคคลทั� งสามท่านเป็น

บุคคลผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของบริษทั รายละเอียดและคุณสมบติัของกรรมการที�เสนอให้กลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งใหม่ ปรากฏตามหนา้ 20 ถึง 22 ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ที�ไดส่้งมอบใหแ้ก่ทุก  ๆท่านแลว้ 

และในวาระนี� ผมขออนุญาตขอบคุณคุณสิทธิชยั จนัทราวดี แทนกรรมการและผูถื้อหุ้นทุกท่าน ที�ท่านได้

ทุ่มเทใหก้บับริษทัมา 10 กวา่ปี ขอใหท่้านมีสุขภาพแขง็แรงต่อไป 

นายสุรเชษฐ ์วินิยกลู อาสาพิทกัษสิ์ทธิ� ผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า ในประเดน็ผูที้�

จะเลือกตั�งกลบัเขา้มาใหม่นั�น นายอนุทิพย ์ไกรฤกษ ์ท่านอยู่ในตาํแหน่งนี�  12 ปี ทางคณะกรรมการไดมี้การหารือ

เรื�องของกรรมการอิสระที�ปฏิบติัหนา้ที�เกินกว่า 9 ปีหรือไม่ เพื�อคงไวใ้นเรื�องของความเป็นอิสระ และต่อไปจะมีการ

วางกรอบระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งเฉพาะกรรมการอิสระ เพื�อที�จะคงความเป็นอิสระจากกรรมการของบริษทั  

นายพิพิธ พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่า คณะกรรมการไดพิ้จารณาเรื�องนี� เป็นอย่างดี

แล้ว กรรมการทุกท่านได้ผ่านคุณสมบัติต่างๆตามที�ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดเรียบร้อย  
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 นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า กรรมการทุกท่านตอ้งสอบผ่าน IOD เสมอไปหรือไม่ และ

กรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระตอ้งไม่เกิน 9 ปี หรือไม่ 

กรรมการผูจ้ ัดการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่า ไม่ไดเ้ป็นขอ้บังคับ แต่กรรมการของบริษทัฯ ทุกท่านผ่านการ

อบรมของ IOD กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระ 

หากไม่มีขอ้ซักถามเพิ�มเติม ขอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ

ทั�ง 3 ท่าน ไดแ้ก่  คุณอนุทิพย ์ไกรฤกษ ์ คุณธวชัชยั ช่องดารากลุ และคุณกณุฑลา ศศะสมิต กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

อีกวาระหนึ�งตามที�เสนอครับ  

และเพื�อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที�ดี ในการลงคะแนนสําหรับวาระนี�  ผมขอให้เฉพาะท่านผูถื้อ

หุ้นที�ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงเท่านั�นที�ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนสําหรับเลือกตั�ง

กรรมการเป็นรายบุคคลที�ไดแ้จกให้ไป และขอให้ชูมือขึ�นเพื�อให้เจา้หน้าที�ของบริษทัฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนน 

ส่วนท่านผูถื้อหุน้ที�เห็นดว้ยไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนน 

 การลงมติในวาระนี�  ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มตทีิ�ประชุม  ผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเลือกตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 3 คน เป็นรายบุคคล ให้

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง ดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผลการลงมติเป็นดงันี�  

 1. นายอนุทิพย์  ไกรฤกษ์ 

เห็นดว้ย 393,948,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9490 

ไม่เห็นดว้ย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 

งดออกเสียง 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0507 

  2. นายธวัชชัย  ช่องดารากลุ 

เห็นดว้ย 394,149,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  3. นางกณุฑลา  ศศะสมิต 

เห็นดว้ย 394,149,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 239 ราย รวมจาํนวนหุน้ 394,149,576 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 

66.8718 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 

 กรรมการผูจ้ดัการรายงานสรุปรายชื�อกรรมการบริษทั ซึ� งมีจาํนวน 7 คน ดงันี�  

 1.  นายพิพิธ  พิชยัศรทตั  ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
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 นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า กรรมการทุกท่านตอ้งสอบผ่าน IOD เสมอไปหรือไม่ และ

กรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระตอ้งไม่เกิน 9 ปี หรือไม่ 

กรรมการผูจ้ ัดการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่า ไม่ไดเ้ป็นขอ้บังคับ แต่กรรมการของบริษทัฯ ทุกท่านผ่านการ

อบรมของ IOD กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระ 

หากไม่มีขอ้ซักถามเพิ�มเติม ขอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ

ทั�ง 3 ท่าน ไดแ้ก่  คุณอนุทิพย ์ไกรฤกษ ์ คุณธวชัชยั ช่องดารากลุ และคุณกณุฑลา ศศะสมิต กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

อีกวาระหนึ�งตามที�เสนอครับ  

และเพื�อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที�ดี ในการลงคะแนนสําหรับวาระนี�  ผมขอให้เฉพาะท่านผูถื้อ

หุ้นที�ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงเท่านั�นที�ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนสําหรับเลือกตั�ง

กรรมการเป็นรายบุคคลที�ไดแ้จกให้ไป และขอให้ชูมือขึ�นเพื�อให้เจา้หน้าที�ของบริษทัฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนน 

ส่วนท่านผูถื้อหุน้ที�เห็นดว้ยไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนน 

 การลงมติในวาระนี�  ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มตทีิ�ประชุม  ผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเลือกตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 3 คน เป็นรายบุคคล ให้

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง ดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผลการลงมติเป็นดงันี�  

 1. นายอนุทิพย์  ไกรฤกษ์ 

เห็นดว้ย 393,948,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9490 

ไม่เห็นดว้ย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 

งดออกเสียง 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0507 

  2. นายธวัชชัย  ช่องดารากลุ 

เห็นดว้ย 394,149,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  3. นางกณุฑลา  ศศะสมิต 

เห็นดว้ย 394,149,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 239 ราย รวมจาํนวนหุน้ 394,149,576 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 

66.8718 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 

 กรรมการผูจ้ดัการรายงานสรุปรายชื�อกรรมการบริษทั ซึ� งมีจาํนวน 7 คน ดงันี�  

 1.  นายพิพิธ  พิชยัศรทตั  ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
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 2.  นายอนุทิพย ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ

เสี�ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 3.  นายธวชัชยั   ช่องดารากุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรร

หา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง  

 4.  นางกุณฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ

เสี�ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 5.  นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู   กรรมการ / กรรมการบริหาร   

 6.  นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   

 7.  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

 โดยรายชื�อและจาํนวนกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนับริษทั ใหค้งเดิม คือ นายพิพิธ พิชยัศรทตั  

หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกลู หรือ นายธวชั อึ�งสุประเสริฐ หรือ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการสอง

ในสี�คนนี�  ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราบริษทัฯ 

8. พจิารณาอนุมติักําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2560 

 กรรมการผูจ้ ัดการรายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ซึ� งไดพิ้จารณาอย่างถี�ถว้นถึงขอบเขตหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดอยู่ในหมวดการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปี รวมทั�งไดพิ้จารณา

ถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั�งกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัและธุรกิจ

อื�นที�มีขนาดใกลเ้คียงกันแลว้ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2560 เพิ�มขึ�นจากปี 2559 มีรายละเอียดดงันี�  

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

  ประธานกรรมการ ปีละ 372,000 บาท  หรือ  31,000 บาท ต่อเดือน 

  กรรมการบริษทั  ปีละ 276,000 บาท  หรือ  23,000 บาท ต่อเดือน  

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ประธานกรรมการ ปีละ 288,000 บาท  หรือ 24,000 บาท  ต่อเดือน  

  กรรมการ   ปีละ 264,000 บาท  หรือ 22,000 บาท  ต่อเดือน 

  กรรมการตรวจสอบที�มีคุณสมบติัสอบทานงบการเงิน 22,000 บาท ต่อครั� ง/ต่อไตรมาสของการประชุม

ร่วมกบัผูส้อบบญัชี  

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  

  ประธานกรรมการ ปีละ 720,000 บาท  หรือ 60,000 บาท  ต่อเดือน  

      (เท่ากบัปี 2559) 

  กรรมการ  ปีละ 720,000 บาท  หรือ 60,000 บาท  ต่อเดือน  

      (เท่ากบัปี 2559) 
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  ค่าตอบแทนที�เป็นค่าเบี�ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการสรรหาฯ 

  ประธานกรรมการ   24,000 บาท ต่อครั� งของการประชุม  

  กรรมการ  22,000 บาท ต่อครั� งของการประชุม 

  ค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับปี 2559 (ยกเวน้กรรมการผูจ้ดัการ) รวม 700,000 บาท (เท่ากบัปี 2558) 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติม หรือขอแกไ้ข 

  จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดย

กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงในวาระนี�  

 การลงมติในวาระนี�  ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม  

 มตทีิ�ประชุม  อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที�คณะกรรมการบริษทั

เสนอดว้ยเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม  ผลการลงมติเป็นดงันี�  

เห็นดว้ย 393,003,243 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7092 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 1,146,333 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2908 

  (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 239 ราย รวมจาํนวนหุน้ 394,149,576 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 

66.8718 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 

9. พจิารณาอนุมติัการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560  

 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่าคณะกรรมการบริษทั โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชี ดงันี�   

1.  นางสาววราพร   ประภาศิริกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที�  4579  และ/หรือ 

2.  นางสาวศิราภรณ์ เอื�ออนนัตก์ลุ       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที�  3844  และ/หรือ 

3. นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที�  4523   

 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ ใหบ้ริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหา

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นทาํหนา้ที�แทน  

 จาํนวนปีที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

 ลาํดบัที� 1 จาํนวนปีที� 3, ลาํดบัที� 2 จาํนวนปีที� 3, ลาํดบัที� 3 จาํนวนปีที� 0 
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 2.  นายอนุทิพย ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ

เสี�ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 3.  นายธวชัชยั   ช่องดารากุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรร

หา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง  

 4.  นางกุณฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ

เสี�ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 5.  นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู   กรรมการ / กรรมการบริหาร   

 6.  นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   

 7.  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

 โดยรายชื�อและจาํนวนกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนับริษทั ใหค้งเดิม คือ นายพิพิธ พิชยัศรทตั  

หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกลู หรือ นายธวชั อึ�งสุประเสริฐ หรือ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการสอง

ในสี�คนนี�  ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราบริษทัฯ 

8. พจิารณาอนุมติักําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2560 

 กรรมการผูจ้ ัดการรายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ซึ� งไดพิ้จารณาอย่างถี�ถว้นถึงขอบเขตหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดอยู่ในหมวดการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปี รวมทั�งไดพิ้จารณา

ถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั�งกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัและธุรกิจ

อื�นที�มีขนาดใกลเ้คียงกันแลว้ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2560 เพิ�มขึ�นจากปี 2559 มีรายละเอียดดงันี�  

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

  ประธานกรรมการ ปีละ 372,000 บาท  หรือ  31,000 บาท ต่อเดือน 

  กรรมการบริษทั  ปีละ 276,000 บาท  หรือ  23,000 บาท ต่อเดือน  

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ประธานกรรมการ ปีละ 288,000 บาท  หรือ 24,000 บาท  ต่อเดือน  

  กรรมการ   ปีละ 264,000 บาท  หรือ 22,000 บาท  ต่อเดือน 

  กรรมการตรวจสอบที�มีคุณสมบติัสอบทานงบการเงิน 22,000 บาท ต่อครั� ง/ต่อไตรมาสของการประชุม

ร่วมกบัผูส้อบบญัชี  

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  

  ประธานกรรมการ ปีละ 720,000 บาท  หรือ 60,000 บาท  ต่อเดือน  

      (เท่ากบัปี 2559) 

  กรรมการ  ปีละ 720,000 บาท  หรือ 60,000 บาท  ต่อเดือน  

      (เท่ากบัปี 2559) 
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  ค่าตอบแทนที�เป็นค่าเบี�ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการสรรหาฯ 

  ประธานกรรมการ   24,000 บาท ต่อครั� งของการประชุม  

  กรรมการ  22,000 บาท ต่อครั� งของการประชุม 

  ค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับปี 2559 (ยกเวน้กรรมการผูจ้ดัการ) รวม 700,000 บาท (เท่ากบัปี 2558) 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติม หรือขอแกไ้ข 

  จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดย

กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงในวาระนี�  

 การลงมติในวาระนี�  ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม  

 มตทีิ�ประชุม  อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที�คณะกรรมการบริษทั

เสนอดว้ยเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม  ผลการลงมติเป็นดงันี�  

เห็นดว้ย 393,003,243 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7092 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 1,146,333 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2908 

  (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 239 ราย รวมจาํนวนหุน้ 394,149,576 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 

66.8718 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 

9. พจิารณาอนุมติัการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560  

 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่าคณะกรรมการบริษทั โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชี ดงันี�   

1.  นางสาววราพร   ประภาศิริกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที�  4579  และ/หรือ 

2.  นางสาวศิราภรณ์ เอื�ออนนัตก์ลุ       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที�  3844  และ/หรือ 

3. นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที�  4523   

 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ ใหบ้ริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหา

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นทาํหนา้ที�แทน  

 จาํนวนปีที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

 ลาํดบัที� 1 จาํนวนปีที� 3, ลาํดบัที� 2 จาํนวนปีที� 3, ลาํดบัที� 3 จาํนวนปีที� 0 
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 กาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ดงันี�  

                   รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

  EY EY EY 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ                    900,000                     843,000                     843,000  

ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย                    244,000                     232,000                     232,000  

รวม                1,144,000               1,075,000               1,075,000  

เพิ�มขึ�นจากปีก่อน (บาท)                      69,000                               -                        55,000  

อตัราเพิ�มคิดเป็น % 6.42% 0.00% 5.39% 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้ ใหค้วามเห็นวา่บนจอมอนิเตอร์ที�แสดงวาระที� 9 ที�เขียนว่าเป็นปีที� 12 นั�น 

ควรแจกแจงจาํนวนปีตามที�กรรมการผูจ้ดัการกล่าว ซึ�งชดัเจนกว่า 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติม หรือขอแกไ้ข 

 การลงมติในวาระนี�  ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มตทีิ�ประชุม อนุมติัแต่งตั�งบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั โดย นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขที� 4579 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื�ออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3844 และ/หรือ 

นางชลรส  สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4523 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2560 และอนุมติั

เงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ จาํนวนเงิน 1,144,000 บาท ผลการลงมติ

เป็นดงันี�  

เห็นดว้ย 394,084,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9853 

ไม่เห็นดว้ย 65,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0165 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 239 ราย รวมจาํนวนหุน้ 394,149,576 หุน้ คิดเป็นร้อย

ละ 66.8718 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้) 

10. พจิารณาเรื�องอื�น ๆ 

 นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ เรื�องภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง เป็นโอกาสของบริษทัฯ ที�

ตอ้งเตรียมเงินไว ้จริงๆเป็นขอ้ดีใช่หรือไม่ 

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบคาํถามนี� ว่า ถือว่าเป็นโอกาส ตอ้งขึ�นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะนั�น เวลาที�

เหมาะสม และทาํเล ว่าสามารถจะพฒันาเป็นอสังหาริมทรัพยป์ระเภทใด 

 นายฮงัใช ้อคัควสักุล ผูถื้อหุ้นในนามชมรมผูถื้อหุ้นไทย กล่าวขอบคุณเรื�อง XD ที�มีมติหลงัจากการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เนื�องจากมีบริษทัจดทะเบียนบางบริษทัไม่ปฎิบติั เรื� องที�สองขอใหบ้ริษทัพิจารณา

ผูส้อบบญัชีที�เป็น Local Firm  
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เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามและเสนอเรื� องอื�นใดเพื�อพิจารณา กรรมการผูจ้ ัดการจึงขออนุญาตให้ท่าน

ประธานปิดการประชุม  

  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที�ไดม้าร่วมประชุมและเสนอขอ้คิดเห็นที�เป็นประโยชน์ รวมทั�งอนุมติั

ขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัฯ ในเรื�องต่างๆ ดว้ยดี  

ปิดประชุมเวลา 12.55 น. 

 
 
 
   ลงนาม          ประธานที�ประชุม 

                     (นายพิพิธ  พิชยัศรทตั) 

                                                                                               ประธานที�ประชุม 

 

    

   ลงนาม เลขานุการที�ประชุม        

                                                                                          (นางไข่มุก   พราหมณีย)์ 

                                                                                                เลขานุการบริษทั 
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