
รายงานการประช
มสามญผ��ถ�อห
�น ประจ�าป� 2552
ของ

บร�ษทสมมากร จ�ากด (มหาชน)
............................

ประช�มเม�	อว�นท�	 2 เมษายน 2552 เวลา 11.00 น.   ณ ห�องมณฑาท พย" 1  ช�#น 1  โรงแรมโฟร"ซ�ซ�	น  เลข
ท�	 155  ถนนราชด+าร   แขวงล�มพ น�  เขตปท�มว�น  กร�งเทพมหานคร 10330

พลเร�อเอก หม0อมหลวงอ�ศน�  ปราโมช  ประธานกรรมการและประธานท�	ประช�ม กล0าวขอบค�ณผ5�ถ�อห��น
ท�	มาร0วมประช�มสาม�ญผ5 �ถ�อห� �น ประจ+าป9 2552 และแจ�งให�ทราบว0าม�ผ5 �ถ�อห� �นมาประช�มด�วยตนเอง 56 ราย 
จ+านวนห��น 10,007,017 ห��น  และมอบฉ�นทะให�ผ5�อ�	นมาประช�มแทน 35 ราย จ+านวนห��น 287,291,098 ห��น รวมผ5�
ถ�อห��นท�	มาประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะ 91 ราย  น�บจ+านวนห��นได� 297,298,115  ห��น เท0าก�บร�อยละ 66.07 
ของจ+านวนห��นท�	จ+าหน0ายแล�วท�#งส #น ครบเปBนองค"ประช�มตามข�อบ�งค�บของบร ษ�ทฯ

ประธานฯแจ�งให�ทราบว0าการประช�มคร�#งน�# ม�กรรมการ ผ5�บร หาร และผ5�สอบบ�ญช� เข�าร0วมประช�มอย0าง
พร�อมเพร�ยง  โดยมอบให�กรรมการผ5�จ�ดการเปBนผ5�แนะน+า 

กรรมการผ5�จ�ดการ รายงานว0า ม�กรรมการบร ษ�ทเข�าร0วมประช�มครบ  11 คน ด�งน�#
1.พลเร�อเอก หม0อมหลวงอ�ศน�  ปราโมช ประธานกรรมการ
2.นายพงส" สารส น กรรมการ
3.นายพารณ อ ศรเสนา ณ อย�ธยา กรรมการอ  สระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการบร หารความเส�	ยง
4.ดร.อภ ช�ย  จ�นทรเสน กรรมการอ สระ  ประธานกรรมการทร�พยากรบ�คคลและ

ก+าหนดผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บร หารความเส�	ยง

5.นายส ทธ ช�ย จ�นทราวด� กรรมการอ สระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบร หาร
ความเส�	ยง

6.พ�นต+ารวจเอกช นภ�ทร  สารส น กรรมการบร ษ�ทและกรรมการทร�พยากรบ�คคลและก+าหนด
ผลตอบแทน

7.นายอน�ท พย"  ไกรฤกษ" กรรมการอ สระ และกรรมการทร�พยากรบ�คคลและก+าหนด
ผลตอบแทน

8.นายกว� อ�งศวานนท" ประธานกรรมการบร หาร
9.นายสมศ�กด G  เขมะร�งษ� กรรมการบร หาร
10.นายพ พ ธ พ ช�ยศรท�ต กรรมการบร หาร
11.นายก ตต พล  ปราโมช ณ อย�ธยา กรรมการผ5�จ�ดการ
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ฝJายจ�ดการท�	เข�าร0วมประช�ม 7 คน ค�อ 
1. นางไข0ม�ก  พราหมณ�ย" ผ5�จ�ดการฝJายขายและการตลาด 
2. นางประภาศร�  ลาภเวท� ผ5�จ�ดการฝJายงบประมาณและแผนงาน
3. นายธ�รฉ�ตร ธนะโรจน"ว บ5ล ผ5�จ�ดการฝJายบร หารโครงการ
4. นางสาวศ ร วรรณ  ส�ขไพเราะ ผ5�จ�ดการฝJายตรวจสอบภายใน
5. นายอมรช�ย  อมรเจ�ยรศ�กด G  ผ5�จ�ดการฝJายพ�ฒนาระบบงาน
6. นางสาวสมศร�  กมลาพ�นธ" ผ5�จ�ดการฝJายบ�ญช�และการเง น
7. นางย�วด�   น�ชถาวร ผ5�จ�ดการฝJายบร หารท�	วไป
ผ5�สอบบ�ญช� ค�อ นายณรงค" พ�นตาวงษ" ผ5�สอบบ�ญช�ร�บอน�ญาต เลขท�	 3315 จาก บร ษ�ท ส+าน�กงาน เอ นส"ท 

แอนด" ย�ง จ+าก�ด
ผ5�ตรวจสอบการน�บคะแนนเส�ยง ค�อ นางสาวจ รอาภา นถ�ตะภ�ฏ จาก บร ษ�ท ส+าน�กงาน เอ นส"ท แอนด" ย�ง จ+าก�ด
ก0อนเข�าส50วาระการประช�ม ประธานฯแจ�งให�ท�	ประช�มทราบว ธ�ปฏ บ�ต ในการออกเส�ยงลงคะแนนใน 

แต0ละวาระตามเกณฑ"ของตลาดหล�กทร�พย"ฯ  ด�งน�#
ผ5�ถ�อห��นท�	มาประช�มด�วยตนเองหร�อผ5�ร�บมอบฉ�นทะท�	ผ5�ถ�อห��นให�ส ทธ ออกเส�ยงลงคะแนนแทน  หาก

ยกม�อไม0เหMนด�วย หร�อม�ความเหMนเปBนประการอ�	น  เจ�าหน�าท�	ของบร ษ�ทฯจะขอร�บใบออกเส�ยงลงคะแนนจากผ5�
ถ�อห��น  และถ�อว0าผ5�ถ�อห��นท�	ไม0ได�ยกม�อในท�	ประช�มม�มต อน�ม�ต ตามท�	เสนอ โดยถ�อหนN	งห��นเปBนหนN	งเส�ยง  และ
แจ�งผลให�ผ5�เข�าประช�มทราบหล�งจากน�บคะแนนเสรMจ

ส0วนผ5�ถ�อห��นท�	ท+าหน�งส�อมอบฉ�นทะให�ผ5�อ�	นเข�าร0วมประช�มและออกเส�ยงลงคะแนนตามความ
ประสงค"ของผ5�ถ�อห��นน�#น บร ษ�ทฯได�น+าคะแนนเหMนด�วย ไม0เหMนด�วย หร�องดออกเส�ยง บ�นทNกรวมไว�ในการลงมต 
ตามวาระแล�ว

เม�	อแจ�งให�ผ5 �ถ�อห��นทราบว ธ�ปฏ บ�ต ในการออกเส�ยงลงคะแนนแล�ว ประธานฯกล0าวเปOดการประช�ม
สาม�ญผ5�ถ�อห��น ประจ+าป9 2552 โดยเสนอให�ท�	ประช�มพ จารณาตามระเบ�ยบวาระด�งต0อไปน�#

1. รบรองรายงานการประช
มสามญผ��ถ�อห
�น ประจ�าป�   2551  
ประธานฯเสนอให�ท�	ประช�มพ จารณาร�บรองรายงานการประช�มสาม�ญผ5�ถ�อห��น ประจ+าป9 2551 

ซN	งประช�มเม�	อว�นท�	 3 เมษายน 2551 ตามส+าเนารายงานการประช�มท�	ได�จ�ดส0งให�ท0านผ5�ถ�อห��นทราบ พร�อมก�บ
หน�งส�อบอกกล0าวเร�ยกประช�ม

มต ท�	ประช�ม ร�บรองรายงานการประช�มสาม�ญผ5�ถ�อห��น ประจ+าป9 2551  โดยไม0ม�ผ5�
ถ�อห��นท0านใดขอแก�ไข  ด�วยคะแนนเส�ยงเปBนเอกฉ�นท" จ+านวน 297,298,115  เส�ยง
(ผ5�ถ�อห��นท�	มาประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะ 91 ราย จ+านวนห��น 297,298,115 ห��น ค ดเปBนร�อยละ 66.07)

2. รบทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจ�าป�   2551  
ประธานฯเสนอรายงานผลการด+าเน นงานของบร ษ�ทฯในรอบป9 2551 ซN	งปรากฏอย50ใน

รายงานประจ+าป9 ท� 	ได�จ�ดส0งให�แก0ผ5 �ถ�อห� �นท�กท0านพร�อมก�บหน�งส�อบอกกล0าวเร�ยกประช�มแล�ว  และขอให�
กรรมการผ5�จ�ดการรายงานสร�ปผลการด+าเน นงานต0อผ5�ถ�อห��น

ประช�มสาม�ญผ5�ถ�อห��น ป9 2552 หน�าท�	 2/10 บมจ.ส�มมากร
.



กรรมการผ5 �จ �ดการรายงานว0า ต� #งแต0ต�นป9 2551 เก ดเหต�การณ"ผ�นผวน ท� #งด�านการเม�อง และด�าน
เศรษฐก จ น#+าม�นปร�บต�วส5งขN#นมาก ก0อนจะลดลงช0วงปลายป9 ท+าให�ราคาว�สด�ปร�บต�วส5งขN#น โดยเฉพาะเหลMกท�	
ราคาปร�บต�วส5งขN#นอย0างต0อเน�	อง แต0ผลงานของบร ษ�ทกMออกมาเปBนท�	น0าพอใจ ในป9 2551 บร ษ�ทฯม�การพ�ฒนา 
และการด+าเน นงานต0างๆ ด�งน�#

1. ขายบ�านและท�	ด น รวม 7 โครงการ  ค�อ โครงการส�มมากร ม�นบ�ร� 1, 2 และ 3  โครงการส�มมากร 
น ม ตใหม0  โครงการส�มมากร ร�งส ตคลอง 2  โครงการส�มมากร ร�งส ตคลอง 7  โครงการส�มมากร 
นครอ นทร"  โครงการส�มมากร ราชพฤกษ" และโครงการเปOดใหม0 โครงการส�มมากร รามค+าแหง 
เน�#อท�	 36-1-30.8 ไร0 จ+านวน 144 หล�ง ได�เร 	มท+าการก0อสร�างบ�านต�วอย0างและบ�านสร�างก0อนขาย 
จ+านวน 49 หล�ง เปBนบ�านเด�	ยว 2 ช�#น เน�นโปร0ง โล0ง อย50สบาย ประโยชน"ใช�สอยครบ ได�ร�บการ
ตอบร�บจากล5กค�าด�มาก เปOดขายไตรมาส 1 ขายได�แล�วประมาณร�อยละ 30 ของท�#งโครงการ

2. ก จกรรมการตลาด ม�ปUายโฆษณา ส�	อส0งตรงกล�0มเปUาหมาย นอกจากน�#นกMม�ส�	อว ทย� ส 	งพ มพ" และได�
เข�าร0วมงานมหกรรมบ�านและคอนโดท�	ศ5นย"ส ร ก ต G 2 คร�#ง ท+าให�ได�ล5กค�าใหม0ๆเพ 	มขN#น นอกจากน�# 
กMม�ก จกรรมสร�างส�งคมและช�มชนตามปร�ชญาของบร ษ�ทฯ ค�อ “เราไม0เพ�ยงสร�างบ�าน แต0เราสร�าง
ส�งคม” โดยจ�ดประกวดภาพวาดของเดMก และร0วมก�บล5กบ�านรวบรวมส 	งของไปบร จาคให�ก�บเดMก
ก+าพร�าท�	ต0างจ�งหว�ด 

3. พ�ฒนาบ�คลากรซN	งเปBนทร�พยากรท�	ส+าค�ญของบร ษ�ทฯ โดยว0าจ�างท�	ปรNกษาทางด�านทร�พยากรมน�ษย" 
มาช0วยจ�ดท+าแผนปร�บปร�งระบบบร หารทร�พยากรมน�ษย"ให�ม�ประส ทธ ภาพย 	งขN#น ส0วนท�	บร ษ�ทฯ
ได�ด+าเน นการไปแล�ว ในป9 2551 ค�อ ปร�บปร�งว ส�ยท�ศน" กลย�ทธ" ให�ท�นสม�ยและช�ดเจนขN#น 
ปร�บปร�งระบบการประเม นผลการปฏ บ�ต งาน ปร�บปร�งระบบบร หารค0าจ�างและผลตอบแทน 

ส0วนท�	ก+าล�งด+าเน นการและจะด+าเน นการในป9 2552 ค�อ ปร�บปร�งโครงสร�างระด�บต+าแหน0ง 
Career Path  เตร�ยมโครงการพ�ฒนาบ�คลากร พ�ฒนาความค ดว เคราะห"เพ�	อปร�บปร�งงาน จ�ดท+า 
Core Competency, Functional Competency ระบบประเม น และ แผนพ�ฒนารายบ�คคล

4. โครงการเพ�ยวเพลส ของ บร ษ�ท เพ�ยวส�มมากร ด�เวลลอปเม�นท" จ+าก�ด ซN 	งเปBนบร ษ�ทร0วมท�น
ระหว0าง บมจ.ระยองเพ�ยวร ฟายเออร" ก�บ บมจ.ส�มมากร ท+าศ5นย"การค�าส+าหร�บช�มชน โครงการ
แรกได�เปOดด+าเน นการแล�ว อย50ด�านหน�าโครงการส�มมากร ร�งส ตคลอง 2 พ�#นท�	ขายประมาณ 4,000 
ตารางเมตร ม�ผ5 �เช0าเก น 90% และก+าล�งจะก0อสร�างแห0งท�	สอง ค�อ ด�านหน�าโครงการส�มมากร 
บางกะปO เน� #อท� 	ประมาณ 9 ไร0  พ� #นท� 	ขายประมาณ 9,200 ตารางเมตร ปkจจ�บ�นอย5 0ในข� #นตอน
ออกแบบและท+าส�ญญาเช0าก�บร�านค�า คาดว0าโครงการจะแล�วเสรMจเปOดประมาณปลายป9 2553 
ปkจจ�บ�นบร ษ�ทร0วมท�นน�#ย�งม�ภาวะขาดท�น เน�	องจากม�ค0าใช�จ0ายส0วนกลางท�	จ+าเปBนต�องม� ส+าหร�บ
การพ�ฒนาศ5นย"การค�าแห0งท�	 2 ท�#งน�#คาดว0าป9 2554 บร ษ�ทฯจะเร 	มม�ก+าไร

ในป9 2551 บร ษ�ทฯม�ผลประกอบการด�ขN#นอย0างต0อเน�	อง ยอดขายบ�านและท�	ด น 737.72 ล�านบาท ยอด
ขายส5งส�ดในเด�อนม�นาคมท�	ม�การเปOดต�วโครงการใหม0 โครงการส�มมากร รามค+าแหง และยอดขายต	+า
ส�ดในเด�อนธ�นวาคม สาเหต�เก ดจากผ5�ซ�#อชะลอการซ�#อเพ�	อรอร�ฐบาลประกาศมาตรการช0วยเหล�อผ5�ซ�#อ
บ�าน เท�ยบก�บป9 2550 ขายได�จ+านวน 582.19 ล�านบาท เพ 	มขN#น 155.53 ล�านบาท งบก+าไรขาดท�นม�ราย
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ได�รวม 664.92 ล�านบาท  เท�ยบก�บป9 2550 ม�รายได� จ+านวน 646.77 ล�านบาท เพ 	มขN#น 18.15 ล�านบาท 
ต�นท�นขาย 389.24 ล�านบาท ใกล�เค�ยงก�บป9 2550  
ก+าไรส�ทธ ป9 2551 จ+านวน 70.23 ล�านบาท ก+าไรต0อห��น 0.16 บาท เท�ยบก�บป9 2550 ก+าไรส�ทธ  50.20 

ล�านบาท ก+าไรต0อห��น 0.11 บาท  เพ 	มขN#นร�อยละ 39.9
Gross Margin อ�ตราร�อยละ 41.46 เท�ยบก�บป9 2550 อ�ตราร�อยละ 39.74 เพ 	มขN #น 1.72   Net Margin 

อ�ตราร�อยละ 10.56  เท�ยบก�บป9 2550 อ�ตราร�อยละ 7.76  เพ 	มขN#นร�อยละ 2.80

นายสถาพร ผ�งน ร�นดร" ผ5�ถ�อห��นได�กล0าวชมเชยผลการปฏ บ�ต งานของบร ษ�ทฯ ตามรายงาน ประจ+าป9 
2551 หน�า 3 ว0าผลประกอบการของ บมจ.ส�มมากรด�ขN#นตามล+าด�บ และได�สอบถามเพ 	มเต มว0าบร ษ�ทฯม�นโยบายท�	
จะท+าอาคารส5งให�เช0า  หร�อด+าเน นก จการท�	ท+าให�ม�รายได�ค0าเช0าบ�างหร�อไม0 และม�ความสนใจจะขออน�ญาต
ก0อสร�างอาคารส5งแนวร มฝkqงแม0น#+าเจ�าพระยา ก0อนท�	กฎหมายควบค�มความส5งจะออกมาหร�อไม0

กรรมการผ5�จ�ดการตอบข�อซ�กถามของผ5�ถ�อห��นว0าสถานการณ"ปkจจ�บ�นเศรษฐก จม�ความเส�	ยงค0อนข�าง
มาก บร ษ�ทฯจNงย�งไม0ม�นโยบายก0อสร�างอาคารส5งในช0วงน�# เพราะต�องลงท�นจ+านวนมาก ผ ดก�บการก0อสร�างบ�าน
เด�	ยวขาย ซN	งเปBนธ�รก จท�	บร ษ�ทม�ความถน�ดกว0า แต0เม�	อสถานการณ"คล�	คลายแล�ว ค0อยพ จารณาตามความเหมาะสม  
อย0างไรกMด�บร ษ�ทฯได�ให�ความส+าค�ญก�บรายได�จากการให�เช0าเสมอ  โดยให�เช0าท�	ด นและท+าโครงการร0วมท�น 
ก0อสร�าง Community Mall ท�	โครงการส�มมากร ร�งส ต คลอง 2 ซN	งเปOดด+าเน นการแล�ว และท�	จะด+าเน นการแห0ง
ใหม0 ท�	โครงการส�มมากร บางกะปO  นอกจากน�#จะพ จารณาน+าท�	ด นในโครงการมาหาประโยชน"จากการให�เช0าเพ 	ม
ขN#นอ�ก

นายเสกสรร ศ�ภแสง ผ5�ร�บมอบอ+านาจในนามสมาคมส0งเสร มผ5�ลงท�นไทย กล0าวย นด�ก�บผลประกอบ
การของบร ษ�ทฯท�	ด�ขN#น และได�สอบถามด�งน�#

1. ส0วนแบ0งขาดท�นสะสมจากเง นลงท�นในบร ษ�ทร0วมท�น บจ. เพ�ยวส�มมากร ด�เวลลอปเม�นท" จ+านวน 
12.25 ล�านบาท  เปBนของป9 2551 จ+านวน 5.69 ล�านบาท  บร ษ�ทฯจะบร หารจ�ดการอย0างไร 

2. มาตรการลดภาษ�ธ�รก จเฉพาะ และค0าธรรมเน�ยมการโอนของร�ฐ ค ดว0าจะขยายไปอ�กก�	ป9
3. ธ�รก จบ�านจ�ดสรรม�การแข0งข�นเพ 	มมากขN#นและสภาพเศรษฐก จกMย�งไม0ด�ขN#น บร ษ�ทฯได�เตร�ยมการ

แก�ไขท�	จะไม0ให�ม�ผลกระทบต0อยอดขายของบร ษ�ทฯอย0างไรบ�าง
กรรมการผ5�จ�ดการตอบข�อซ�กถามของผ5�ถ�อห��นด�งน�#
1. ส0วนแบ0งผลขาดท�นมากจาก บร ษ�ท เพ�ยวส�มมากร ด�เวลลอปเม�นท" จ+าก�ด ซN	งเปBนบร ษ�ทร0วมท�น

สร�าง Community Mall ท�	โครงการส�มมากร ร�งส ตคลอง 2 เปBนศ5นย"การค�าขนาดเลMกเปOดด+าเน น
การแล�ว เฉพาะต�วศ5นย"การค�าม�ก+าไร แต0ท�	งบการเง นม�ผลขาดท�นเก ดจากค0าใช�จ0ายในส0วนของท�ม
งานบร หารเพ�	อพ�ฒนาโครงการแห0งท�	 2 โครงการ Community Mall ส�มมากร บางกะปO ซN	งม�เหต�
ให�ล0าช�าจากแผนเด ม จะแล�วเสรMจเปOดโครงการปลายป9 2553 คาดว0าในป9 2554 ผลประกอบการ
ของบร ษ�ทร0วมท�นจะม�ก+าไร

2. มาตรการของร�ฐท�	จะช0วยผ5�ประกอบการบ�านจ�ดสรร ม�การลงนามขยายเวลา 1 ป9 ในการลดค0า
ธรรมเน�ยมโอน  และค0าจดจ+านอง เหล�ออ�ตราร�อยละ 0.01  ส+าหร�บภาษ�ธ�รก จเฉพาะกMจะขยายเวลา
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ออกไปอ�ก 1 ป9 เช0นก�น แต0ย�งไม0ม�การประกาศเปBนทางการ มาตรการต0างๆ ม�ผลถNง 27 ม�นาคม 
2553

3. ขณะท�	เศรษฐก จม�ปkญหา ผลกระทบก�บคอนโดม เน�ยมจะมากกว0าบ�านจ�ดสรร ความต�องการท�	อย50
อาศ�ยย�งม�อย50 แต0อาจจะลดลงไปบ�าง ด�งน�#น บร ษ�ทฯจNงต�องพ�ฒนาค�ณภาพของบ�าน ลดต�นท�น  และ
ใช�กลย�ทธทางการตลาดให�มากขN#น เพ�	อให�สามารถแข0งข�นได�ในตลาดท�	ม�การแข0งข�นส5ง

เม�	อไม0ม�ค+าถามอ�	นใดประธานฯเสนอให�ท�	ประช�มลงมต ร�บทราบรายงานผลการด+าเน นงานของบร ษ�ทฯ ในรอบป9 2551

มต ท�	ประช�ม ร�บทราบ รายงานผลการด+าเน นงานของบร ษ�ทฯ ในรอบป9 2551 ด�วย
คะแนนเส�ยงเปBนเอกฉ�นท" จ+านวน 297,298,115 เส�ยง
(ผ5�ถ�อห��นท�	มาประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะ 92 ราย จ+านวนห��น 297,298,117 ห��น ค ดเปBนร�อยละ 66.07)

3. พ�จารณาอน
มต�งบการเง�นประจ�าป�   2551    ส�-นส
ด ณ วนท/0   31   ธนวาคม   2551  
ประธานฯเสนอให�ผ5�ถ�อห��นพ จารณางบการเง นของบร ษ�ทฯซN	งผ5�สอบบ�ญช�ได�ร�บรองแล�วและบร ษ�ทฯ

ได�จ�ดส0งให�ผ5�ถ�อห��นพ จารณาล0วงหน�า โดยขอให�กรรมการผ5�จ�ดการรายงานสร�ปงบการเง นต0อท�	ประช�มด�วย  
กรรมการผ5�จ�ดการรายงานสร�ปงบการเง นประจ+าป9 2551   ต0อผ5�ถ�อห��น  ด�งน�#  
งบด�ล ณ ว�นท�	 31 ธ�นวาคม 2551 บร ษ�ทฯม�ส นทร�พย"หม�นเว�ยน 1,749.99 ล�านบาท เท�ยบก�บป9 

2550  ม�จ+านวน 1,768.77 ล�านบาท ลดลง 18.78 ล�านบาท  ส นทร�พย"ไม0หม�นเว�ยน 595.16 ล�านบาท  รวมส นทร�พย" 
2,345.15 ล�านบาท  เท�ยบก�บป9 2550 จ+านวน 2,273.87 ล�านบาท  เพ 	มขN#น 71.28 ล�านบาท   ส0วนหน�#ส น บร ษ�ทฯม� 
หน�#ส นหม�นเว�ยน 513.33 ล�านบาท  หน�#ส นไม0หม�นเว�ยน เปBนเง นก5�ย�มระยะยาว 94.80 ล�านบาท   ม�เง นส+ารอง
บ+าเหนMจพน�กงาน 34.65 ล�านบาท  หน�#ส นอ�	น 10.76 ล�านบาท  รวมหน�#ส นระยะยาวและหน�#ส นอ�	น 140.22 ล�าน
บาท  รวมหน�#ส น 653.55 ล�านบาท ส0วนของผ5�ถ�อห��น 1,691.59 ล�านบาท เพ 	มขN#นจากป9 2550 จ+านวน 43.23 ล�าน
บาท 

งบก+าไรขาดท�นป9 2551 บร ษ�ทฯม� รายได�จากการขายท�	ด นและบ�าน 603.14 ล�านบาท  รายได�
จากการ          ให�เช0า 29.14 ล�านบาท  รายได�ค0าน# +าและค0าบร การและรายได�อ� 	น 32.65 ล�านบาท  รายได�รวม 
664.92 ล�านบาท เท�ยบก�บป9 2550 บร ษ�ทฯม�รายได�รวม 646.77 ล�านบาท  เพ 	มขN#น 18.15 ล�านบาท หร�อร�อยละ 
2.81  ส0วนค0าใช�จ0ายม�ต�นท�นจากการขายท�	ด นและบ�าน 389.24 ล�านบาท  ต�นท�นจากการให�เช0า 6.00 ล�านบาท  ค0า
ใช�จ0ายในการขายและบร การ 60.12 ล�านบาท  ค0าใช�จ0ายในการบร หาร 75.03 ล�านบาท  ส0วนแบ0งขาดท�นจากเง น
ลงท�นในบร ษ�ทร0วมท�น 5.69 ล�านบาท  รวมค0าใช�จ0ายท�#งส #น 536.08 ล�านบาท  เท�ยบก�บป9 2550 จ+านวน 544.45 
ล�านบาท ลดลง 8.37 ล�านบาท

อ�ตราก+าไรข�#นต�นของการขายบ�านและท�	ด นร�อยละ 35.46 อ�ตราก+าไรข�#นต�นของธ�รก จการให�เช0า
ร�อยละ 79.40  ก+าไรก0อนค0าใช�จ0ายทางการเง นและภาษ�เง นได� 128.84 ล�านบาท  ห�กค0าใช�จ0ายทางการเง น 29.54 
ล�านบาท และภาษ�เง นได�น ต บ�คคล 29.07 ล�านบาท  ก+าไรส�ทธ  70.23 ล�านบาท  ก+าไรต0อห��น 0.16 บาท  เท�ยบก�บป9 
2550 ก+าไรส�ทธ  50.20 ล�านบาท  ก+าไรต0อห��น 0.11 บาท   อ�ตราก+าไรส�ทธ ร�อยละ 10.56 ของรายได�รวม
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กระแสเง นสด เง นสดส�ทธ ใช�ไปในก จกรรมด+าเน นงาน 51.55 ล�านบาท ใช�ไปในก จกรรมลงท�น 
15.33 ล�านบาท และก จกรรมจ�ดหาเง น ช+าระหน�#ไป 57.29 ล�านบาท เง นสดลดลง 9.85 ล�านบาท ท+าให�เง นสดและ
รายการเท�ยบเท0าเง นสด ณ ต�นป9 2551 จ+านวน 28.38 ล�านบาท เหล�อ ณ ว�นส #นป9 2551 จ+านวน 18.80 ล�านบาท

นายเสกสรร ศ�ภแสง แสดงความเหMนว0าในป9 2551 บร ษ�ทฯม�ส นทร�พย"เพ 	มขN#น 71.27 ล�านบาท 
หน�#ส นเพ 	มขN#น 28.04 ล�านบาท  ส0วนของผ5�ถ�อห��นเพ 	มขN#น 43.23 ล�านบาท  แต0เง นสดและรายการเท�ยบเท0าเง นสด
ลดลง จ+านวน 9.85 ล�านบาท จNงขอค+าอธ บายจากฝJายจ�ดการว0า 

1. สภาพคล0องท�	เหมาะสมของบร ษ�ทฯควรอย50ท�	เท0าไหร0 ท�	ด+าเน นการอย50ท�กว�นน�#เพ�ยงพอหร�อไม0 และ
ถ�าเก ดปkญหาขาดสภาพคล0องจะแก�ปkญหาอย0างไร

2. การเบ กเง นเก นบ�ญช� 82.03 ล�านบาท น+าไปใช�อะไร
กรรมการผ5�จ�ดการได�ช�#แจงว0า คณะกรรมการบร หารความเส�	ยงเน�นให�ฝJายบร หารเฝUาระว�งเร�	องสภาพ

คล0องเปBนส+าค�ญ ในป9 2551 บร ษ�ทฯม�การช+าระค0าท�	ด นโครงการรามค+าแหงส0วนท�	เหล�อ  และซ�#อท�	ด นเพ�	อเตร�ยม
ท+าโครงการแห0งใหม0 รวมท�#งม�การพ�ฒนาโครงการต0างๆ ท+าให�ส นทร�พย"และหน�#ส นม�จ+านวนเพ 	มขN#น ส+าหร�บเร�	อง
สภาพคล0อง บร ษ�ทฯได�เตร�ยมวงเง นก5�ย�มจากสถาบ�นการเง นส+ารองไว�อ�กประมาณ 100 ล�านบาท แล�ว ซN	งเพ�ยงพอ
ในกรณ�ม�ความจ+าเปBนต�องใช� และเหต�ท�	บร ษ�ทฯใช�เง นก5�ระยะส�#นเพ 	มขN#นเพราะดอกเบ�#ยต	+ากว0าเง นก5�ระยะยาว และ
บร ษ�ทม�	นใจว0าจะบร หารสภาพคล0องให�ม�ประส ทธ ภาพมากท�	ส�ด

 นายสถาพร ผ�งน ร�นดร"กล0าวเสร มอ�กม�มมองว0า เม�	อพ จารณางบการเง นของบร ษ�ทฯ เปร�ยบเท�ยบหน�#
ส น 653.55 ล�านบาท ก�บ ส0วนของผ5�ถ�อห��น 1,691.59 ล�านบาท  และส นทร�พย"หม�นเว�ยน  1,749.99 ล�านบาท ก�บ 
หน�#ส นหม�นเว�ยน 513.33 ล�านบาท เหMนว0าม�การบร หารงานอย0างระม�ดระว�งแทบไม0ม�ความเส�	ยงเลย เพ�ยงแต0ว0า 
ส นทร�พย"หม�นเว�ยน เปBนส นค�าคงเหล�อจ+านวนมาก 1,714.34 ล�านบาท การจะเปล�	ยนเปBนรายร�บค0อนข�างช�า ก�งวล
กMแต0ว0าการบร หารเช0นน�#จะท+าให�บร ษ�ทฯโตช�าไปหร�อเปล0า  และจากหมายเหต�ประกอบงบการเง นหน�า 35 ข�อ 
3.2  มาตรฐานการบ�ญช�ท�	ย�งไม0ม�ผลบ�งค�บใช�ในปkจจ�บ�น

ฉบ�บท�	 36 (ปร�บปร�ง 2550) เร�	องการด�อยค0าของส นทร�พย"
ฉบ�บท�	 54 (ปร�บปร�ง 2550) เร�	องส นทร�พย"ไม0หม�นเว�ยนท�	ถ�อไว�เพ�	อขายและการด+าเน นงานท�	ยกเล ก

มาตรฐานการบ�ญช�ข�างต�นถ�อปฏ บ�ต�ก�บงบการเง นส+าหร�บรอบระยะเวลาบ�ญช�ท�	เร 	มในหร�อหล�งว�นท�	 1 มกราคม 
2552 เปBนต�นไป ฝJายบร หารของบร ษ�ทฯได�ประเม นแล�วเหMนว0า มาตรฐานการบ�ญช�ฉบ�บด�งกล0าวจะไม0ม�ผลกระ
ทบอย0างเปBนสาระส+าค�ญต0องบการเง นส+าหร�บป9ท�	เร 	มใช�มาตรฐานการบ�ญช�ฉบ�บด�งกล0าว

ขอถามว0าในความเหMนของผ5�ตรวจสอบค ดว0าม�ผลกระทบหร�อไม0
นายณรงค" พ�นตาวงษ" ผ5�สอบบ�ญช�ฯ ช�#แจงว0า หมายเหต�ประกอบงบการเง นเปBนการแสดงข�อม5ลให�ม�

ละเอ�ยดเพ 	มมากขN#นของฝJายบร หารของบร ษ�ทฯ  ซN	งผ5�สอบบ�ญช�จะเปBนเพ�ยงผ5�พ จารณาและเหMนว0าไม0ผ ดจากข�อเทMจ
จร ง 

กรรมการผ5�จ�ดการตอบข�อซ�กถามเร�	องแนวการบร หารแบบระม�ดระว�งของบร ษ�ทฯว0า ม�ปkจจ�ยหลาย
อย0างท�	ส0งผลกระทบก�บธ�รก จอส�งหาร มทร�พย"  เพ�	อลดความเส�	ยงและไม0ให�ม�ผลกระทบก�บผ5�ถ�อห��น ฝJายบร หารจNง
ต�องระม�ดระว�งในการบร หารแม�จะเต บโตช�าไปบ�างแต0กMม�ความม�	นคง
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เม�	อไม0ม�ค+าถามอ�	นใด ประธานฯขอให�ผ5�ถ�อห��นอน�ม�ต งบก+าไรขาดท�นประจ+าป9 และงบด�ล ณ ว�นท�	 31 
ธ�นวาคม 2551 ซN	งผ5�สอบบ�ญช�ได�ให�การร�บรองแล�ว

มต ท�	ประช�ม อน�ม�ต งบด�ลและงบก+าไรขาดท�นตามท�	ประธานฯเสนอด�วยคะแนน
เส�ยงเปBนเอกฉ�นท" จ+านวน 297,298,117 เส�ยง
(ผ5�ถ�อห��นท�	มาประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะ 92 ราย จ+านวนห��น 297,298,117 ห��น ค ดเปBนร�อยละ 66.07)

4. พ�จารณาอน
มต�จ3ายเง�นป4นผลประจ�าป� ส�าหรบผลการด�าเน�นงานป�   2551  
ประธานฯรายงานว0าจากผลการด+าเน นงานท�	บร ษ�ทฯม�ก+าไรส�ทธ ป9 2551 จ+านวน 70.23 ล�านบาท  ก+าไร

ต0อห��น 0.16 บาท ไม0ต�องก�นเง นท�นส+ารองตามกฎหมาย เน�	องจากได�ส+ารองไว�ครบแล�ว  คณะกรรมการบร ษ�ทฯจNง
เสนอให�ท�	ประช�มพ จารณาอน�ม�ต จ0ายเง นปkนผลประจ+าป9 2551 ในอ�ตราห��นละ 0.07 บาท  ค ดเปBนร�อยละ 44.85 
ของก+าไรส�ทธ  รวมเปBนเง นปkนผลจ+านวนท�#งส #น 31.50 ล�านบาท  โดยม�ก+าหนดจะจ0ายเง นปkนผลในว�นท� 	 30 
เมษายน  2552   ให�แก0ผ5�ถ�อห��นท�	ม�รายช�	อ ณ ว�นก+าหนดรายช�	อผ5�ม�ส ทธ ได�ร�บเง นปkนผล (Record Date) ในว�นท�	 16 
เมษายน 2552 และปOดสม�ดทะเบ�ยนพ�กการโอนห��นในว�นท�	 17 เมษายน 2552  ขอให�ท�	ประช�มพ จารณาอน�ม�ต 

นายสถาพร ผ�งน ร�นดร" ได�สอบถามว0า  เพ�	อให�ห��นของบร ษ�ทฯม�สภาพคล0องมากขN#น เปBนไปได�หร�อไม0
ท�	จะจ0ายปkนผลเปBนห��น  และปkจจ�บ�นราคาห��นต	+าไม0ม�สภาพคล0อง บร ษ�ทฯได�เคยแก�ข�อบ�งค�บในการซ�#อห��นค�นหร�อ
ไม0 จะเปBนว ธ�การท�	จะเพ 	มปkนผลให�ก�บผ5�ถ�อห��น เพราะห��นท�	บร ษ�ทฯซ�#อค�นแล�วไม0ต�องจ0ายปkนผล  ท+าให�ผ5�ถ�อห��นท�	
เหล�อได�ปkนผลเพ 	มขN#น  

กรรมการผ5�จ�ดการช�#แจงว0า ในป9 2551 ยอดการซ�#อขายในตลาดหล�กทร�พย"โดยรวมลดลงมาก ผ5�ถ�อห��น
ของบร ษ�ทฯส0วนใหญ0จะถ�อระยะยาว  จNงขอด5กฎเกณฑ"เร�	องการซ�#อห��นค�นให�ละเอ�ยดถ�	ถ�วนก0อน

มต ท�	ประช�ม อน�ม�ต จ0ายเง นปkนผลจากผลการด+าเน นงานป9 2551 อ�ตราห��นละ 0.07 บาท ในว�นท�	 30 
เมษายน 2552 ให�แก0ผ5�ถ�อห��นท�	ม�รายช�	อ ณ ว�นก+าหนดรายช�	อผ5�ม�ส ทธ ได�ร�บเง นปkนผล (Record Date) ในว�นท�	 16 
เมษายน 2552 และปOดสม�ดทะเบ�ยนพ�กการโอนห��นในว�นท�	 17 เมษายน 2552  ด�วยคะแนนเส�ยงเปBนเอกฉ�นท" 
จ+านวน 297,298,117  เส�ยง 
(ผ5�ถ�อห��นท�	มาประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะ 92 ราย จ+านวนห��น 297,298,117 ห��น ค ดเปBนร�อยละ 66.07)

5. พ�จารณาเล�อกต-งกรรมการแทนกรรมการท/0ครบก�าหนดออกตามวาระ
ประธานฯรายงานว0า ในป9 2552 ม�กรรมการท�	ครบรอบออกตามวาระตามข�อบ�งค�บจ+านวน 3 คน 

ด�งน�# 
1. พลเร�อเอก หม0อมหลวงอ�ศน� ปราโมช ประธานกรรมการบร ษ�ท

 2. นายกว�  อ�งศวานนท" ประธานกรรมการบร หาร
3. นายพ พ ธ  พ ช�ยศรท�ต  กรรมการบร หาร

และให�ขอให�ดร.อภ ช�ย จ�นทรเสน ประธานกรรมการทร�พยากรบ�คคลและก+าหนดผลตอบแทนเปBนผ5�
เสนอต0อผ5�ถ�อห��น
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ดร.อภ ช�ย จ�นทรเสน รายงานว0า บร ษ�ทฯได�ด+าเน นการตามแนวนโยบายตลาดหล�กทร�พย"ฯและสมาคม
ส0งเสร มสถาบ�นกรรมการบร ษ�ทไทย (IOD) โดยเปOดโอกาสให�ผ5�ถ�อห��นม�ส ทธ เสนอระเบ�ยบวาระการประช�มและ
ช�	อผ5�ท�	ม�ค�ณสมบ�ต เหมาะสมท�	จะด+ารงต+าแหน0งกรรมการด�วย โดยเผยแพร0หล�กเกณฑ"ให�ผ5�ถ�อห��นทราบถNงส ทธ 
และว ธ�การเสนอช�	อบ�คคลเพ�	อเข�าด+ารงต+าแหน0งกรรมการต0อคณะกรรมการบร ษ�ทเปBนการล0วงหน�า บนเวMบไซต"
บร ษ�ทฯ เพ�	อคณะกรรมการทร�พยากรบ�คคลฯได�พ จารณา กล�	นกรอง ค�ดเล�อกบ�คคลท�	ผ5 �ถ�อห��นเสนอด�วย ผล
ปรากฏว0าไม0ม�ผ5�ถ�อห��นเสนอช�	อผ5�ท�	ม�ค�ณสมบ�ต เหมาะสมท�	จะด+ารงต+าแหน0งกรรมการ

คณะกรรมการทร�พยากรบ�คคลฯจNงได�พ จารณาความเหมาะสมของกรรมการแต0ละท0านโดยเปร�ยบเท�ยบ
ก�บผ5�ทรงค�ณว�ฒ ภายนอกท�	ม�ค�ณสมบ�ต เปBนกรรมการและขN#นทะเบ�ยนไว�ก�บส+าน�กงานคณะกรรมการก+าก�บหล�ก
ทร�พย"และตลาดหล�กทร�พย"แล�ว และม�มต เปBนเอกฉ�นท"ให�เสนอผ5�ถ�อห��น เล�อกต�#งกรรมการท�	ครบรอบออกตามวาระ
ท�#ง 3 คน ค�อ พลเร�อเอก หม0อมหลวงอ�ศน� ปราโมช  นายกว� อ�งศวานนท"  และนายพ พ ธ พ ช�ยศรท�ต ซN	งม�ประว�ต 
ปรากฏในรายงานประจ+าป9 2551 หน�าท�	 9-10 และ 17  และในหน�งส�อบอกกล0าวเร�ยกประช�มสาม�ญผ5�ถ�อห��น หน�า 
11-13 ซN	งได�จ�ดส0งให�ผ5�ถ�อห��นแล�ว ด+ารงต+าแหน0งกรรมการต0อไปอ�กวาระหนN	ง จNงเสนอให�ผ5�ถ�อห��นพ จารณาเล�อกต�#ง
เปBนรายบ�คคลโดยกรรมการท�	ม�ส0วนได�เส�ยท�#ง 3 คน งดออกเส�ยงในวาระท�	เล�อกต�#งตนเองเปBนคณะกรรมการบร ษ�ท

มต ท�	ประช�ม ผ5�ถ�อห��นได�ลงคะแนนเล�อกต�#งกรรมการท�	ครบก+าหนดออกตามวาระท�#ง 3 คน เปBนราย
บ�คคล ให�กล�บเข�าด+ารงต+าแหน0งกรรมการต0อไปอ�กวาระหนN	ง ด�วยคะแนนเส�ยง ด�งน�#

1. พลเร�อเอก หม0อมหลวงอ�ศน� ปราโมช 

เหMนด�วย   292,220,617  เส�ยง   ไม0เหMนด�วย              -   เส�ยง งดออกเส�ยง  5,077,500  เส�ยง

2. นายกว�  อ�งศวานนท"

เหMนด�วย   296,858,117  เส�ยง ไม0เหMนด�วย              -   เส�ยง งดออกเส�ยง    440,000  เส�ยง

3. นายพ พ ธ พ ช�ยศรท�ต

เหMนด�วย   297,198,117  เส�ยง ไม0เหMนด�วย              -   เส�ยง งดออกเส�ยง    100,000  เส�ยง
(ผ5�ถ�อห��นท�	มาประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะ 92 ราย จ+านวนห��น 297,298,117 ห��น ค ดเปBนร�อยละ 66.07)

6. พ�จารณาอน
มต�ค3าตอบแทนคณะกรรมการบร�ษท และคณะกรรมการช
ดย3อย ส�าหรบป�   2552  
ประธานฯรายงานว0า คณะกรรมการทร�พยากรบ�คคลและก+าหนดผลตอบแทน ได�พ จารณาผลสร�ปข�อม5ล

ค0าตอบแทนกรรมการและผ5�บร หารของบร ษ�ทในตลาดหล�กทร�พย" ท�	ศ5นย"พ�ฒนาการก+าก�บด5แลก จการบร ษ�ทจดทะเบ�ยน 
ตลาดหล�กทร�พย" จ�ดท+าขN#น โดยเปร�ยบเท�ยบตามขนาดของท�นจดทะเบ�ยน ก+าไรส�ทธ  และค0าตอบแทนกรรมการท�	ได�ร�บอย50 
ประกอบก�บหน�าท�	ความร�บผ ดชอบ เหMนสมควรให�เสนอผ5�ถ�อห��นพ จารณาอน�ม�ต ค0าตอบแทนคณะกรรมการบร ษ�ท
และคณะกรรมการช�ดย0อย  ส+าหร�บป9 2552  เท0าก�บ ป9 2551 ด�งน�#
ค0าตอบแทนคณะกรรมการบร ษ�ท
ประธานกรรมการ ป9ละ  276,000 บาท  หร�อ  23,000 บาท ต0อเด�อน 
กรรมการบร ษ�ท ป9ละ  180,000 บาท  หร�อ  15,000 บาท ต0อเด�อน 
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ค0าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ ป9ละ  192,000 บาท  หร�อ  16,000 บาท ต0อเด�อน
กรรมการ ป9ละ  168,000 บาท  หร�อ  14,000 บาท ต0อเด�อน
กรรมการท�	ม�ค�ณสมบ�ต ในการสอบทานความน0าเช�	อถ�อของงบการเง น

จ+านวน 14,000 บาท ต0อคร�#งของการประช�มร0วมก�บผ5�สอบบ�ญช�

ค0าตอบแทนท�	เปBนค0าเบ�#ยประช�มของคณะกรรมการบร หารความเส�	ยงและคณะกรรมการทร�พยากรบ�คคลฯ  
ประธานกรรมการ จ+านวน 16,000 บาท ต0อคร�#งของการประช�ม
กรรมการ จ+านวน 14,000 บาท ต0อคร�#งของการประช�ม

จNงขอให�ท�	ประช�มพ จารณาอน�ม�ต ค0าตอบแทนคณะกรรมการบร ษ�ท  และ คณะกรรมการช�ดย0อย  โดยกรรมการท�	ม�
ส0วนได�เส�ยงดออกเส�ยงในวาระน�#  

มต ท�	ประช�ม  อน�ม�ต ค0าตอบแทนคณะกรรมการบร ษ�ทและคณะกรรมการช�ดย0อยตามท�	คณะกรรมการ
บร ษ�ทเสนอ ด�วยคะแนนเส�ยงเหMนด�วย   287.994,617  เส�ยง  ไม0เหMนด�วย   -   เส�ยง งดออกเส�ยง  9,303,500  เส�ยง
(ผ5�ถ�อห��นท�	มาประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะ 92 ราย จ+านวนห��น 297,298,117 ห��น ค ดเปBนร�อยละ 66.07)

7. พ�จารณาอน
มต�ค3าตอบแทนพ�เศษให�กรรมการบร�ษทท/0ไม3ใช3ผ��บร�หาร

ประธานฯรายงานว0า คณะกรรมการได�พ จารณาตามความเหMนของคณะกรรมการทร�พยากรบ�คคลและ
ก+าหนดผลตอบแทน ซN	งได�พ จารณาถNงผลประกอบการป9 2551 เปร�ยบเท�ยบก�บป9 2550 เหMนควรก+าหนดค0าตอบแทน
พ เศษให�กรรมการบร ษ�ทท�	ไม0ใช0ผ5�บร หาร เปBนวงเง นไม0เก นร�อยละ 0.5 ของเง นปkนผลท�	จ0ายให�ก�บผ5�ถ�อห��น โดยเร 	มจ0าย
ในป9น�# จ+านวน 157,500 บาท 

จNงขอให�ท�	ประช�มพ จารณาอน�ม�ต ค0าตอบแทนพ เศษให�กรรมการบร ษ�ทท�	ไม0ใช0ผ5�บร หาร โดยกรรมการท�	ม�
ส0วนได�เส�ยงดออกเส�ยงในวาระน�#  

กรรมการผ5�จ�ดการช�#แจงเพ 	มเต มว0าบร ษ�ทฯจ0ายเง นรางว�ลส+าหร�บผลการปฏ บ�ต งานให�ก�บพน�กงาน และ
จ0ายเง นปkนผลให�ก�บผ5�ถ�อห��น ด�งน�#น กรรมการท�	ไม0ใช0ผ5�บร หารจ+านวน 6 คน ได�สละเวลาและใช�ความสามารถช0วย
บร หารงานของบร ษ�ทฯตลอดมา จNงขอเสนอให�ก+าหนดค0าตอบแทนพ เศษ วงเง นไม0เก นร�อยละ 0.5  ของยอด
เง นปkนผล  เปBนเง น 157,500 บาท หร�อ คนละ 26,250 บาท

มต ท�	ประช�ม อน�ม�ต ค0าตอบแทนพ เศษให�กรรมการบร ษ�ทท�	ไม0ใช�ผ5�บร หารตามท�	คณะกรรมการบร ษ�ท
เสนอ ด�วยคะแนนเส�ยงเหMนด�วย   287.994,617  เส�ยง   ไม0เหMนด�วย   -   เส�ยง งดออกเส�ยง  9,303,500  เส�ยง
(ผ5�ถ�อห��นท�	มาประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะ 92 ราย จ+านวนห��น 297,298,117 ห��น ค ดเปBนร�อยละ 66.07)

8. พ�จารณาแต3งต-งผ��สอบบญช/และก�าหนดค3าตอบแทน
ประธานฯรายงานว0า คณะกรรมการบร ษ�ทฯโดยการเสนอแนะและพ จารณาของคณะกรรมการตรวจ

สอบ เหMนสมควรเสนอผ5�ถ�อห��นพ จารณาอน�ม�ต แต0งต�#ง นายณรงค" พ�นตาวงษ" ผ5�สอบบ�ญช�ร�บอน�ญาตเลขท�	 3315 
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และ/หร�อ  นายศ�ภช�ย ปkญญาว�ฒโน ผ5�สอบบ�ญช�ร�บอน�ญาตเลขท�	 3930  และ/หร�อ  นางสาวศ ร ภรณ" เอ�#ออน�นต"ก�ล  
ผ5�สอบบ�ญช�ร�บอน�ญาตเลขท�	 3844   จากบร ษ�ท ส+าน�กงาน เอ นส"ท แอนด" ย�ง จ+าก�ด  เปBนผ5�สอบบ�ญช�ของบร ษ�ท 
ในป9 2552  ต0อไปอ�ก 1 ป9  เปBนป9ท�	 4  ในอ�ตราค0าจ�าง รวม 680,000 บาท   เท0าก�บป9 2551   แบ0งเปBนค0าตรวจสอบ
งบประจ+าป9 320,000 บาท  และค0าสอบทานงบการเง นประจ+าไตรมาส ๆ ละ 120,000 บาท  รวม 3 ไตรมาส 
360,000 บาท 

มต ท�	ประช�ม อน�ม�ต แต0งต�#งนายณรงค" พ�นตาวงษ" ผ5�สอบบ�ญช�ร�บอน�ญาตเลขท�	 3315 และ/หร�อ นาย
ศ�ภช�ย ปkญญาว�ฒโน ผ5�สอบบ�ญช�ร�บอน�ญาตเลขท�	 3930 และ/หร�อ นางสาวศ ร ภรณ" เอ�#ออน�นต"ก�ล  ผ5�สอบบ�ญช�ร�บ
อน�ญาตเลขท�	 3844 จากบร ษ�ท ส+าน�กงาน เอ นส"ท แอนด" ย�ง จ+าก�ด  เปBนผ5�สอบบ�ญช�ของบร ษ�ทฯประจ+าป9 2552 
และอน�ม�ต เง นค0าตอบแทนในการสอบบ�ญช�และสอบทานงบการเง นของบร ษ�ทฯ จ+านวนเง น 680,000 บาท  ด�วย
คะแนนเส�ยงเปBนเอกฉ�นท" จ+านวน 297,298,117 เส�ยง
(ผ5�ถ�อห��นท�	มาประช�มด�วยตนเองและมอบฉ�นทะ 92 ราย จ+านวนห��น 297,298,117 ห��น ค ดเปBนร�อยละ 66.07)

9. เร�0องอ�0น ๆ
เม�	อไม0ม�ผ5�ถ�อห��นซ�กถามและเสนอเร�	องอ�	นใดเพ�	อพ จารณา ประธานฯกล0าวขอบค�ณท0านผ5�ถ�อห��น

ท�	ได�กร�ณาสละเวลามาร0วมประช�ม รวมท�#งเสนอข�อค ดเหMนท�	เปBนประโยชน" และอน�ม�ต ข�อเสนอของคณะกรรมกา
รบร ษ�ทฯในเร�	องต0างๆ ด�วยด�   และกล0าวปOดประช�ม

ปOดประช�มเวลา 12.30 น.

ลงนาม    พลเร�อเอก                                            ประธานท�	ประช�ม
(หม0อมหลวงอ�ศน�  ปราโมช)

ประธานกรรมการ

ลงนาม                                                             เลขาน�การท�	ประช�ม
(นางย�วด�  น�ชถาวร)

เลขาน�การบร ษ�ท

ประช�มสาม�ญผ5�ถ�อห��น ป9 2552 หน�าท�	 10/10 บมจ.ส�มมากร
.
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