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ที ่SAAM 18/2563 
           8 กรกฎาคม 2563 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
บรษิทั เอสเอเอเอม็ เอน็เนอรย์ี ่ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

ทีจ่ดัขึน้เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งเบญจสริ ิบอลรูม เอ โรงแรม บางกอก แมรอิอท โฮเตล็ สุขุมวทิ เลขที ่2 
ซอยสุขมุวทิ 57 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย ณ ขณะทีเ่ริม่การประชุม มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
จ านวน 24 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 229,033,023 หุน้ โดยการมอบฉันทะจ านวน 10 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 2,094,304 หุน้ รวมทัง้สิ้น
จ านวน 34 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทัง้สิ้น 231,127,327 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0424 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจ านวน 
300,000,000 หุน้ ซึง่ครบเป็นองคป์ระชุม โดยทีป่ระชุมไดม้มีตใินวาระต่างๆ ดงันี้ 

1. เรื่องทีแ่จง้เพื่อทราบ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

2. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2562 

ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นมมีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2562 ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 238,256,933 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 คะแนน   
บตัรเสยี 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 238,256,933 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

       หมายเหตุ  ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่จ านวน 5 ราย ถอืหุน้รวม 7,129,606 หุน้ 

3. พจิารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2562 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2562 

4. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีติอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 238,309,133 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 คะแนน   
บตัรเสยี 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 238,309,133 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

       หมายเหตุ  ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่จ านวน 4 ราย ถอืหุน้รวม 52,200 หุน้ 
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5. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองและการงดจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิส าหรบัผลประกอบการปี 2562 และรบัทราบ
การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีติอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองจ านวน 574,494 บาท และการงดจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิส าหรบัผล
ประกอบการปี 2562 เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้จากการเลื่อนประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ จงึไม่เสนอจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินการประจ า ปี 2562 สิน้สุด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 อกี พรอ้มรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจ านวน 3 ครัง้ ในอตัรารวมหุน้ละ 0.0750 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงนิ 22.50 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 238,309,133 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 คะแนน   
บตัรเสยี 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 238,309,133 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

6. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั พเีคเอฟ ออดทิ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมรีายชื่อดงันี้ 

รายช่ือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี จ านวนปีท่ีลงลายมือช่ือ 
รบัรองงบการเงินบริษทัฯ  

นายปิตนิันท ์ลลีาเมธวฒัน์ 11133 - 
นางสาวสาวนิี สะวานนท ์ 7092 - 
โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,880,000 บาท ทัง้นี้ ไม่รวมถงึค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการใหบ้รกิาร 
เช่น ค่าเดนิทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 238,309,133 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 คะแนน   
บตัรเสยี 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 238,309,133 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

7. พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกี
วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ประกอบดว้ย 

(1) นายวรีวฒัน์ คงคาม ีดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย 238,309,133 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 คะแนน   
บตัรเสยี 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 238,309,133 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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(2) นายพดดว้ง คงคาม ีดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย 238,309,133 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 คะแนน   
บตัรเสยี 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 238,309,133 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

(3) นางสาวกฤตยิา หงสห์ริญั ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย 238,309,133 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 คะแนน   
บตัรเสยี 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 238,309,133 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

8. พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้มมีติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ือหุ้นที่มา
ประชุม ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบีย้ประชุม (อตัราเดยีวกบัปี 2562) 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน  
(บาท/ท่าน) 

เบีย้ประชุม  
(บาท/ท่าน/ครัง้)  

(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม) 
คณะกรรมการบรษิทั   
   ประธานกรรมการบรษิทั - 20,000 
   กรรมการบรษิทั - 10,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
   ประธานกรรมการตรวจสอบ - 20,000 
   กรรมการตรวจสอบ   - 15,000 

(2) ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (อตัราเดยีวกบัปี 2562) 

ค่าตอบแทนรวมไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของก าไรสุทธจิากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ โดยก าหนดใหเ้พยีงกรรมการอสิระ 

(3) สทิธปิระโยชน์อื่น 

- ไม่ม ี- 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย 238,309,133 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 238,309,133 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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9. พจิารณารบัทราบการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รบัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ
ประชาชน 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบการเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ต่อประชาชน 

 
 
 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 
 
 
 
 

 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 

(นายพดดว้ง คงคาม)ี 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


