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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 
บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดทีี่ 8 เมษายน 2564 

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 
เลขที่ 155 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 7 ท่าน 

1. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต   ประธานกรรมการ 
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  กรรมการ 
3. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการ  
4. นานณพน เจนธรรมนุกูล  กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 
5. นายธวัชชัย    ช่องดารากุล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
      ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน /  

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. นางกุณฑลา ศศะสมิต   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายธวัช อ้ึงสุประเสริฐ กรรมการ ขอลาประชุม  
(จํานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด) 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. ตัวแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) 
2. ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
3. ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลอว์ แอนด์ เอควิตี้ จํากัด 
4. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรวมถึงผู้บริหารสูงสดุของสายงานบัญชแีละการเงิน 
5. เจ้าหน้าท่ีจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ลงทะเบยีน นับคะแนน และ 

แสดงผลคะแนน พร้อมท้ังรายงานมติที่ประชุม  
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

 นายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการบริษัทฯเป็นประธานท่ีประชุม(“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 และแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวน 
641,800,446 บาท มีจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจํานวน 641,800,446 หุ้น และขอรายงานจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วย
ตนเองและมอบฉันทะรวมจํานวน 135 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 389,559,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.6978 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
แล้วทั้งสิ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32. ที่กําหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”  



ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2564 หนา้ท่ี 2/15 บมจ.สมัมากร 
. 

ดังนั้น “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ” และ
กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการผู้จัดการ เป็น
ผู้ดําเนินการประชุม  
 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแนวนโยบายของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการ
ประชุม และช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการด้วย โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ี 25 กันยายน 
ถึงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อผู้ใดให้พิจารณา   
 เอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทําการเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 และได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ดังนี ้
 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทข้อท่ี 34 กําหนดให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จํานวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยที่มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจํานวนหนึ่งหุ้น ซึ่งในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนได้ 3 ทางคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น  หากมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็น
ด้วย และ/หรือ งดออกเสียง บริษัทฯจะนําเสียงนั้น หัก ออกจากจํานวนเสียงลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่าน
ใดมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้ 

 วาระที่ 1, 3, 4, 5, และวาระที่ 7 จะถือเอาเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม 
 ส่วนวาระที่ 6 จะถือเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง เป็นมติ
ของที่ประชุม 
 ส่วนวาระที่ 2  นั้นเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 

 บริษัทฯ จะใช้จํานวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการคํานวณ โดยสําหรับท่านที่ไม่ประสงค์ที่จะ
คัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอ โดยท่านไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และหากไม่มี
ผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง  บริษัทฯ จะสรุปวาระนั้นๆว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ ขอให้ท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ใน
ขณะที่ลงทะเบียน โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
 ส่วนรายงานผลการลงคะแนน บริษัทฯ จะทําการแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน
เสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว  ในกรณี
ที่มีผู้ลงคะแนนคัดค้านหรืองดออกเสียงเป็นจํานวนมาก บริษัทฯ อาจดําเนินวาระการประชุมถัดไปในระหว่างที่รอผลการนับคะแนน และ
จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบทันทีท่ีการนับคะแนนแล้วเสร็จ 
 เมื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้ 
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วาระที่ 1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2563 บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามที่แนบหนังสือเชิญประชุมนี้ และได้เผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันท่ี 8 มีนาคม 
2564 เป็นต้นไป โดยการจดบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว บริษัทฯได้ทําการตรวจสอบก่อนยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเห็นว่า
ถูกต้องตามที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ    

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เพิ่ม 9 ราย จํานวน 228,475 หุ้น ทําให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมมีจํานวน 144 ราย มีจํานวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 389,787,839 หุ้น 

 มติท่ีประชุม    

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  ตามที่เสนอ  

 ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี ้
เห็นด้วย 389,787,839 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง   
บัตรเสีย - เสียง   

 
วาระที่ 2.  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

 กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งมีประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นจากการ เกิดการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 อยากจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นสถานการณ์ของการแพร่ระบาดที่ผ่านมา ตั้งแต่ต้นปีเป็นอย่างไร  (แสดง
รูปกราฟ ที่ present) ตั้งแต่ทางองค์การอนามัยโลก(WHO) เตือนเรื่องการระบาดในประเทศจีน และต่อมาในวันที่ 31 มกราคม 
2563 พบผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทย จนถึงWHO ประกาศให้ COVID-19 เป็นการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ (Pandemic) การขึ้นลง
ของกราฟจะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการที่มีต่อบริษัท ซึ่งประเทศไทยเริ่มมีการ Lock Down เมื่อ
วันท่ี 25 มีนาคม 2563 และเริ่มผ่อนคลายในเดือนพฤษภาคม และผ่อนคลายอย่างเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม ซึ่งทุกท่านจะเห็น
ว่าในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ลูกค้าเริ่มรับรู้ถึงสถานการณ์ ทําให้มีลูกค้าที่เข้าชมโครงการลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
จากเดิมในเดือนมีนาคมจะมียอดเข้าชมโครงการสูง แต่เมื่อมีมาตรการดังกล่าวทําให้ยอดของผู้เข้าชมมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงสูงสุด
ในเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายน สิ่งที่เกิดขึ้นของการ Lock Down คือ รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเปลี่ยนไป ทุกคนใน
ครอบครัวต้องอยู่บ้านมากข้ึน สมาชิกแต่ละคนจะมีกิจกรรมของตนเอง พ่อแม่ต้องทํางาน และลูกเรียนที่บ้าน เพราะฉะนั้นพ้ืนท่ีที่เคย
มีจึงไม่เพียงพอ ทําให้คนต้องการพื้นท่ีที่เพิ่มขึ้น ยอดผู้เข้าชมและยอดขายของบริษัทจึงเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวในระยะสั้น ความ
ต้องการของบ้านเดี่ยวยังคงเป็นท่ีต้องการ จากตัวเลขยอดโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัย(หน่วยล้านบาท) รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.3 
ในปี 2563 โดยที่อาคารชุดติดลบที่ร้อยละ 3.6 แต่บ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 ทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 และบ้านแฝดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.2 จํานวนหลังลดลงทั้งหมดร้อยละ 4.7 อาคารภชุดลดลง ร้อยละ 3.3 บ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 1.0 ทาวน์เฮ้าส์ลดลงร้อย
ละ 8.1 บ้านแฝดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 บ่งช้ีได้ว่ามีการซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และบ้านแฝดอยู่ แต่มูลค่าที่ซื้อสูงขึ้น แต่จํานวนน้อยลง  
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 สําหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ทางบริษัทเห็นว่า GDP ติดลบร้อยละ 6.1 ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีต่ําสุดในรอบ 22 ปี นับตั้งแต่
วิกฤตต้มยํากุ้ง มูลค่าการส่งออกติดลบร้อยละ 6.9 เริ่มตั้งแต่ต้นปีท่ีมีสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ธุรกิจท่องเที่ยวที่
เน้นต่างชาติได้รับผลกระทบอย่างมากจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เคยเห็นระดับ 40 ล้านคนในปีที่แล้วเข้าใจว่าลดลงเหลือแค่ 7 ล้าน
คน เท่านั้น เมื่อช่วงตลอดปีท่ีผ่านมานโยบายภาครัฐมกีารช่วยเหลอืและช่วยผลกัดันให้เกิดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไดน้ิดหน่อย ตัวเลขท่ี
น่าตกใจ คือ หนี้ครัวเรือนตอนน้ีอยู่ท่ีร้อยละ 89.3 ของ GDP เป็นตัวเลขท่ีสูงมาก และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ  
 สําหรับบริษัทสัมมากรในปีที่แล้ว ทํารายได้อยู่ที่ 1,710 ล้านบาท การขายบ้านเดี่ยวอยู่ที่ประมาณ 967 ล้านบาท 
ยอดขายทาวน์โฮมอยู่ที่ 511 ล้านบาท ไม่มียอดขายจากคอนโดมิเนียมในปีที่แล้ว และเป็นรายได้อื่น ๆ ประมาณ 200 ล้านบาท 
ลดลงจากปีที่แล้ว หากพิจารณายอดขายบ้านจะสูงกว่าปีที่ผ่านๆ มาถือเป็น Organic Growth ที่ดีมาก กําไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 
40.55 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว ปัจจุบันมีโครงการเปิดขายอยู่ 8 โครงการ กระจายทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย 
บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม ในปี 2563 มีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 6 โครงการ จะเปิดโครงการใกล้เมืองมากขึ้น เน้นกลุ่มลูกค้า
ด้านบน ท้ังหมดนี้เป็นผลการดําเนินการในปีท่ีแล้ว  

 กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม 

 นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามว่าเรื่องคอนโดมิเนียมที่ไม่มีรายได้ หมายถึงว่าไม่มี
คนซื้อหรือว่าขายไปหมดแล้ว และปกติกําไรจากการขายบ้านหรือคอนโดมิเนียมประเภทไหนมีเปอร์เซนต์มากกว่ากัน 

 กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่าคอนโดมืเนียมที่ไม่มีรายได้เนื่องจากขายหมดแล้ว ส่วนเรื่องอัตรากําไรทั้งสอง
ประเภทใกล้เคียงกัน 

 นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าในวาระที่ 2 ขอขอบคุณพนักงานและบุคคลากรทุกท่าน
ของบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ณ โอกาสนี้ ในการรายงานสถานการณ์ในปี 2563 ท่ีผ่านมา และฝากข้อสังเกตในหน้าที่ 8 ของ
รายงานประจําปี ในส่วนข้อมูลทางการเงินมีข้อมูลอยู่ 3 บรรทัดสุดท้าย ในเรื่องอัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และ ROA 
อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ เห็นว่าจากปี 2561 2562  2563 ทั้งสามอัตราส่วนตัวเลขลดลงติดต่อกัน 3 ปี หวังว่าจะมีวิธีไหนซึ่ง
ผ่านมา 3 เดือนแล้วจะทําให้ตัวเลขทั้งสามตัวดูดีขึ้นกว่าปี 2563 โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ROA นี้ จะมีวิธีใดที่จะ 
Utilize ให้ได้สินทรัพย์ที่มีอยู่เพิ่มขึ้น จะสะท้อนไปถึงเงินปันผลและราคาหุ้น ขอบคุณมากครับ 

 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรายหนึ่ง ขอสอบถามเกี่ยวกับ Gross Profit Margin ของทางบริษัทท่ีลดลงในบางไตรมาส
ของปีที่แล้ว ลงไปถึงระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ต้นๆ จึงขอสอบถามว่ากลับมาอยู่ในระดับปกติแล้วหรือไม่ และในอนาคตควรจะอยู่ที่
ประมาณเท่าไร 

 กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่าสําหรับโครงการที่สัมมากรเปิดขายจะมีบางโครงการที่มี Margin ไม่ดี ใน 
Quarter ที่ Gross Profit ต่ํา เกิดจากโครงการที่ทํา Gross Profit ได้ไม่ดี ยอดโอนกรรมสิทธิ์จํานวนมาก โดยปกติโครงการต่าง ๆ 
จะถูกขายโอนกรรมสิทธิ์ผสมกันไป ในแต่ละ Quarter จะทํา Gross Profit ให้ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ แต่ในบาง Quarter บางโครงการที่
กําไรข้างต้นต่ําจะขายได้มากหน่อย เป็นท่ีมาที่ทําให้ในบาง Quarter นั้น Gross Profit ต่ํา แต่ขณะนี้กลับมาเป็นปกติแล้ว  

 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรายหนึ่ง ขอสอบถามว่ากลับมาปกติที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ตามที่ตั้งเป้าไว้ 

 กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่าต้องเรียนช้ีแจงว่าโครงการเก่าๆ ตั้ง Gross Profit Margin ไว้ที่ 25 เปอร์เซ็นต์ 
แต่ในปีนี้จะมีโครงการใหม่ๆ มากข้ึน โดยที่ Gross profit จะอยู่ที่ประมาณ 30 – 35 เปอร์เซ็นต ์ 

 นางเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ขอสอบถามว่าเมื่อปีที่แล้วได้เรียนถามเรื่อง
บ้านที่มี Innovation เพราะว่าถ้าเกิดว่า Gross Profit Margin ต่ํา ถ้าพิจารณาจากตารางจะพบว่ามีโครงการบ้านหลากหลายมาก 
เค้ายังสามารถขายบ้านได้ในอัตราที่สูงกว่าเรา อยากขอฝากกรรมการท่านใหม่ ในฐานะของคนรุ่นใหม่น่าจะมองเห็นบ้านท่ีเหมาะกับ
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คนรุ่นใหม่ได้ดีมากกว่า เพราะว่าบ้านของสัมมากรที่เคยไปดูเปรียบเทียบกับบ้านของบริษัทอื่นๆ ไม่เกิดสิ่งเร้าในการซื้อ และขอ
สอบถามเรื่องสองสามปีที่แล้วที่นําเอาตลาด เช่น หมู่บ้านสัมมากรที่ถนนสุขาภิบาล 3 เข้ากองทุนกองรีทปีท่ีแล้วผู้บริหารบอกว่าเกิด
การด้อยค่า เพราะ COVID-19 มาอย่างรุนแรง และปีนี้มีการ Mark to Market ทรัพย์สินนั้นข้ึนมาอีกหรือไม่คําถามที่สอง คําถามที่
สามหากทางสัมมากรยังไม่เป็นผู้นทางด้านบ้าน จะมีโอกาสทําตลาดนัดหรือตลาดในแบบของสัมมากรเพิ่มหรือไม่ มีโครงการที่จะไป
เปิดตามต่างจังหวัดหรือหัวเมืองใหญ่ๆ หรือไม่  

 กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า การ Innovation บ้าน คิดว่าปีนี้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้เห็นโครงการที่
น่าสนใจของบริษัทเปิดเพิ่มขึ้น และการที่ขายบ้านใน Segment ที่ราคาค่อนข้างสูงขึ้น บริษัทสามารถใส่ Feature ต่างๆ เข้าไปใน
โครงการได้มากขึ้น ส่วนบ้านใน Segment ที่ขายอยู่ในราคาประะมาณ 4 ล้านบาทขึ้นไป ทางบริษัทได้ออกแบบโดยใช้แนวคิด 
Design thinking เพื่อทําความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยมากข้ึน แบบบ้านหรือ Function จะตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากขึ้น  
 ส่วนคําถามที่สอง เรื่องการขายสินทรัพย์เข้ารีท เป็นสินทรัพย์ Community Mall สามแห่ง ไม่ใช่ตลาด และขอโยงมาที่
คําถามที่สาม บริษัทจะเปิดส่วนตลาดมากขึ้น เป็นคําถามที่ตามตรงจุดมาก เนื่องจากทางบริษัทต้องการมี Recurring Income มาก
ขึ้นมองว่าธุรกิจตลาดเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ Recurring ได้ดี และมีแผนที่จะขยายตลาดมากข้ึน ที่เมืองเอกที่เราเปิดไปเมื่อปีที่แล้ว 
จะมีการขยาย Phase เพิ่มขึ้น จาก 250 แผง เป็น 500 แผง ส่วนท่ีอุดมสุขจะเป็นที่ใหม่ที่จะเปิดภายในปีนี้  

  นางเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่าตอนนี้มีลูกค้ามาจอง
เต็มพื้นท่ีบ้างแล้วหรือยัง จะเต็มพื้นท่ีในช่วงประมาณเดือนไหน และทางบริษัทจะนําเข้ากองรีทหรือไม่ 

 กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่าที่เมืองเอกเป็นตลาดที่มี Occupancy Rate เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว การ
ขยายเพิ่มไม่น่ามีปัญหาอะไรในเรื่องของผู้เช่า สําหรับที่อุดมสุขเป็น Location ที่ผู้อยู่อาศัยหนาแน่นมาก คิดว่าการหาผู้ เช่าหรือ
พ่อค้าแม่ค้าไม่เป็นเรื่องที่ยาก ส่วนเรื่องการขายเข้ากองรีทตอนนี้ยังไม่มีแผน  

 หากไม่มีคําถามเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่มีข้อซักถาม
เพิ่มเติม ขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไป 

 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 

 กรรมการผู้จัดกร ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
ประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและให้การรับรองโดยแสดงความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไข ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏในเอกสารรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินและบริษัทฯ ได้นําส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฉบับน้ีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขอสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 ในงบแสดงสถานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงประมาณ 
770 ล้านบาท จากเงินลงทุนช่ัวคราวและต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นทั้งที่ดินรอการ
พัฒนาและสินทรัพย์สิทธิการใช้มาจากการเตรียมการขยายโครงการในอนาคต และเตรียมเปิดตลาดนัดแห่งใหม่ หนี้สินหมุนเวียน
ลดลงมาจากปี 2563 บริษัทย่อยสามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ได้ แต่ในปี 2562 บริษัทย่อย
ไม่สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไขบางประการตามสัญญาเงินกู้ได้ บริษัทย่อยจึงได้จัดประเภทเงินกู้ยืมทุน
ดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจํานวน ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวต่อเนื่องจากปี 2563 บริษัทย่อย
สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ได้ บริษัทย่อยจึงจัดประเภทเงินกู้ยืมส่วนท่ีสุทธิจากส่วนที่ถึง
กําหนดชํารายใน 1 ปี ให้กลายเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน บริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานทางการเงินรายงานทางการเงิน กลุ่ม
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เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในปีนี้ ทําให้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมี
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 5,445 ล้านบาท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,935 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,510 ล้านบาท ในปี 
2563 งบกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายลดลงประมาณ 3012 ล้านบาท มาจากปี 2562 บริษัทย่อยได้ทํา
การขายที่ดินที่ซื้อมา เพื่อพัฒนาโครงการออกไป และรายได้อื่นลดลงประมาณ 202 ล้านบาท มาจากปี 2562 บริษัทได้รับโอน
อาคารและค่าจดทะเบียนที่เคยจัดการยกเลิกการจัดเช่าที่ดิน และบริษัทย่อยโอนสิทธิการซื้อขายที่ดิน ด้านต้นทุนการขายและ
ค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงผันแปรไปตามยอดขายที่ลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเล็กน้อยมาจากปลายปี 2562 บริษัท
ย่อยเข้าทําสัญญาเช่าระยะยาวกับกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุน ทําให้ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิอยู่ท่ี 41 ล้านบาท 

 กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบแสดงสถานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทประจําปีสิ้นสุดเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรายหนึ่ง ขอสอบถามว่ารายงานประจําปิหน้าที่ 56 เกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ในตารางนี้
เห็นว่ารายได้จากการเช่าลดลงประมาณ 10 ล้านบาท และรายได้ค่าบริการลดลงประมาณ 50 กว่าล้านบาท ยอดต่างๆ น้ีคือจาก
ตรงไหน เป็นเพราะเหตุใด และจะมีผลอย่างไรกับงบประมาณบ้าง 

 นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน ตอบข้อซักถามว่ารายได้ค่าเช่าที่ลดลงเป็น
เพราะว่าปลายปี 2562 มีการนําศูนย์การค้าเข้าทําสัญญาเช่าระยะยาวกับกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุน ทําให้รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการที่มาจากศูนย์การค้าลดลง และจะเปลี่ยนเป็นค่ารายได้ค่าเช่าตัดจ่ายสทิธิการเช่าตัดจ่าย  

 ผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน อีวาย จํากัด ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่าสําหรับ TFRF 16 มีผลเรื่องการบันทึกสัญญาเช่า
ดําเนินงานเหมือนเดิม มาเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งในงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2563 มีสินทรัพย์สิทธิการเช่าอยู่ประมาณ 100 กว่า
ล้านบาท ในขณะเดียวกันจะมีหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นในจํานวนที่ใกล้เคียงกับสัญญาเช่นกัน อันนี้คือผลกระทบของ TFRF 16  
 ส่วนเรื่องเครื่องมือทางการเงิน TFRF 9 โดยหลักการไม่มีผลกระทบมากมายกับกลุ่มของสัมมากร เพียงแต่ต่อไปต้องมี
การวัดมูลค่านิติกรรมในการลงทุนทั่วไปเพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบอะไร  

 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรายหนึ่ง ขอสอบถามว่าเรื่องบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน้าที่ 4 ของการรายงานงบการเงิน
รวม ไม่ทราบว่ารายได้การโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน 24.9 ล้านบาท เกิดจากอะไร เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 2562 
รายได้จากการโอนสิทธิและการจัดซื้อหาท่ีดินประมาณ 196 ล้านบาท ที่ลดลงตรงนี้เกือบ 200 ล้านบาท ทําให้กําไรของบริษัทลดลง
ใช่หรือไม่ 

 กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า เมื่อซื้อที่ดินแล้วมีการขายต่อก่อนการโอนกรรมสิทธิ์จะทําให้เกิดกําไรจากการโอน
สิทธิเกิดขึ้น ซึ่งในปี 2562 มีกําไรจากการโอนสิทธิมาจากการขายท่ีดินแปลงใหญ่ของบริษัทย่อย และในปี 2563 มีเช่นเดียวกันมีการ
ขายท่ีดิน แต่ว่าที่ดินขนาดไม่ได้แปลงใหญ่เท่ากับปีก่อน และมีกําไร 

 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรายหนึ่ง ขอสอบถามว่าในบรรทัดล่างลงมา หมายเหตุของวรรค 17 บอกว่าขาดทุนจาก
การด้อยค่าและจัดจําหน่ายขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนประมาณ 9.8 ล้านบาทนี้เกิดจากอะไร 

 นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน ตอบข้อซักถามว่าเป็นการยกเลิกการใช้
ทรัพย์สินอาคารเก่า เพื่อขยาย ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ขายเพิ่ม ที่ตลาดเมืองเอก  

 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรายหนึ่ง ขอสอบถามว่าในปี 2566 จะพยายามสร้างเป้าหมายยอดขายอยู่ที่ 5 พันล้านบาท 
ตอนนี้ยังคงเดิมหรือจะมีการปรับลดลงหรือไม่ 

 กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่ายังคงเป้าหมายเดิม 
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 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรายหนึ่ง ขอสอบถามว่างบบริษัทร่วมช่ือ Brainwake ผลประกอบการของบริษัทนี้ เริ่มมี
กําไรมาให้บริษัทแล้วหรือยังครับ และมีแผนงานอย่างไร 

 กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าตอนนี้บริษัทร่วม Brainwake ยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่  เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 ทําให้บริษัท Brainwake ต้องปิดสาขาลงประมาณ 2–3 สาขา ยังคิดว่าบริษัทนี้จะยังไม่ได้กําไร แต่ทาง
บริษัทฯ มองว่าปีหน้าจะสามารถทํากําไรได้ 

 นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ขอสอบถาม เรื่องต่างๆ ว่าการนํา 
Community mall เข้ากอง REIT แล้วนําเงินไปทํา Community Mall 2 แห่งใช่หรือไม่ และยอดเงินคงเหลือที่ได้จากการเข้ากอง
REITหลังจากนําไปซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนา สามารถนําเป็นขยาย Community Mall กี่แห่งและคงเหลือเงินเท่าไร 

 กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ไม่ได้นําเงินท่ีได้จากกอง REIT ไปใช้ในการขยาย Community Mall เป็น
การนําเงินที่ได้มาซื้อที่ดิน เพื่อขยายโครงการเพิ่ม และยังไม่มีนโยบายพัฒนา Community Mall เพิ่ม จนกว่าจะมีที่ดินที่เหมาะสม 
บริษัทฯเน้นขยายโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม พร้อมท้ังพัฒนาพื้นที่เช่าตลาด และเงินที่ได้จากกอง REIT บริษัทฯ นําไปซื้อท่ีดิน 
ซึ่งแสดงให้เห็นในสินทรัพย์ที่รอการพัฒนาเกือบทั้งหมด 

 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรายหนึ่ง ขอสอบถามว่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน้าที ่5 ท่ีมีรายการขาดทุนจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ไม่ทราบว่าที่ 30.4 ล้านกว่าบาท ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ เป็น
เพราะราคาที่ลดลงหรือขาดทุนอย่างไร 

 กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าเกิดจาก Mark to Market  

 กรรมการผู้จัดการ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม กรรมการ
ผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องไดร้ับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจํานวน 19 ราย จํานวน 1,273,674 หุ้น ทําให้ผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมมีจํานวน 163 ราย มีจํานวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 391,061,513 หุ้น 

  มติท่ีประชุม   

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ 

  ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 3  เป็นดังนี้   
เห็นด้วย 391,061,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง   
บัตรเสีย - เสียง   

 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

 กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามที่บริษัทได้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักเงินสํารองแล้วนั้น  
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จากผลการดําเนินงานประจําปี 2563 บริษัทได้มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 51,602,416 บาท และกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวม 40,553,838 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จากผลการดําเนินงานสุทธิรวมเป็นเงินท้ังสิ้น 19,254,013.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.48 
ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคิดเป็นร้อยละ 37.31 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2562 
คิดเป็นร้อยละ 91.34 ของกําไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 เป็นการจ่ายเงินปันผลต่ํากว่านโยบาย
ของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีแผนในการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น เพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผลใน
วันท่ี 21 เมษายน 2564 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  

 กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม 
 นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าวาระนี้ ในข้อเท็จจริงและเหตุผลมีการพูดถึงว่า หากมียอด
เกินขาดทุนสะสมยกมาถ้ามีจนกว่าจะมีสํารองร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นขออนุญาตเพิ่มเติมความเห็นกรรมการบันทึกใน
รายงานการประชุมว่า ในส่วนของเงินสํารองนีต้ั้งครบถ้วนตามกฎหมายแล้วด้วย   

 กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 ใน
อัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งบริษัทฯได้ตั้งสํารองตามกฏหมายครบถ้วนแล้วโดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทําให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมมีจํานวน 163 ราย มีจํานวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 391,061,513 หุ้น 

 มติที่ประชุม    
ที่ประชุมมมีติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปนัผลประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ 
 ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี ้
เห็นด้วย 391,061,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง   
บัตรเสีย - เสียง   

 
วาระที่ 5.  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และแต่งต้ังกรรมการเพ่ิม 

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16 กําหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม” และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ 3 ท่านที่ครบกําหนดตามวาระ และกรรมการที่
จะแต่งตั้งเพิ่ม ซึ่งถือว่าเปน็ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จะออกไปจากห้องประชุมจนกว่าผู้ถือหุ้นจะพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น  

สําหรับวาระนี้กรรมการผู้จัดการ กล่าวเรียนเชิญ คุณธวัชชัย ช่องดารากุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เปน็ผู้กล่าวรายงาน 

นายธวัชชัย ช่องดารากุล กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขออนุญาตรายงานว่า บริษัทฯได้ดําเนินการตามแนวนโยบาย
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระ การ
ประชุมและช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการด้วย  
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 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อ
คณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่  25 กันยายน ถึงวันที่  25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอด้วย ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ใดให้พิจารณา 
 สําหรับปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้

1.นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล  กรรมการและกรรมการบริหาร 

2.นายอนุทิพย์  ไกรฤกษ์  กรรมการอิสระ 

3.นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 และมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายปิยบุตร เลิศดําริห์การ 

ผมขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีการคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่
ถูกเสนอช่ือจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน และมีมติเห็นชอบ  

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายอนุ
ทิพย์ ไกรฤกษ์ และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่ม 1 ท่าน คือ นายปิยบุตร เลิศดําริห์การ  

เนื่องจากเห็นว่าบุคคลทั้งสี่ท่าน เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของบริษัท โดยในวาระนี้กรรมการที่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องนี้งดออกเสียง รายละเอียดและคณุสมบัตขิองกรรมการที่เสนอให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ และกรรมการที่แต่งตั้ง
เพิ่ม ปรากฏตามหน้า 23 ถึง 26 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีได้ส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 

 กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม 
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าสําหรับวาระนี้เพิ่มเติม ขออนุญาตอ้างอิงข้อบังคับใน

ส่วนที่ว่าด้วยจํานวนกรรมการได้มีระบุไว้อย่างไร เช่น มีไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ดังนั้น การตั้งเพิ่มก็จะไม่มีปัญหาอะไร ขออนุญาตให้
อ้างอิงข้อบังคับของบริษัทด้วยครับ 

คุณธวัชชัย ช่องดารากุล ตอบข้อซักถามว่าด้วยข้อบังคับของบริษัท ทางบริษัทสามารถตั้งกรรมการได้ไม่น้อยกว่า 5 
ท่าน ซึ่งตอนนี้กรรมการมีทั้งหมด 8 ท่าน ถ้าเสนอเพิ่มอีก 1 ท่านจะเป็น 9 ท่าน   

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล และ
การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจํานวน 16 ราย จํานวน 1,484 หุ้น ทําให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
มีจํานวน 179 ราย มีจํานวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 391,062,997 หุ้น 

 มติท่ีประชุม   

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ  นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายอนุ
ทิพย์ ไกรฤกษ์ และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งต้ังกรรมการ
เพ่ิม 1 ท่าน คือ นายปิยบุตร เลิศด าริห์การ 
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 ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 5  เป็นรายบุคคล เป็นดังนี้ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้ 
 1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล 

เห็นด้วย 391,062,597 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 400 เสียง   
บัตรเสีย - เสียง   

 2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ 
เห็นด้วย 390,844,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 
ไม่เห็นด้วย 1,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
งดออกเสียง 217,777 เสียง   
บัตรเสีย - เสียง   

  3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา 
เห็นด้วย 388,776,868 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 2,286,029 เสียง   
บัตรเสีย - เสียง   

 และประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้ 
  4. นายปิยบตุร เลิศด าริห์การ 

เห็นด้วย 391,062,997 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง   
บัตรเสีย - เสียง   

 
 ทําให้บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 9 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้  
 1.  นายพิพิธ   พิชัยศรทัต  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
 2.  นายธวัชชัย   ช่องดารากุล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรร

หา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 3.  นายอนุทิพย์   ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 4.  นางกุณฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 5.  นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู   กรรมการ / กรรมการบริหาร   
 6.  นายธวัช  อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร   
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 7.  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 8.  นายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการผู้จดัการ 
 9.  นายปิยบุตร เลิศดําริห์การ กรรมการ 

 โดยรายช่ือและจํานวนกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท คือ นายพิพิธ พิชัยศรทัต  นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ 
นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา และนายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือช่ือ
ร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ 

  
วาระที่ 6.  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2564 

 กรรมการผู้จัดการ กล่าวเรียนเชิญ คุณธวัชชัย ช่องดารากุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าว
รายงาน 

นายธวัชชัย ช่องดารากุล กล่าวรายงานว่าคณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มี
รายละเอียดอยู่ในหมวดการกํากับดูแลกิจการในรายงานประจําปี รวมทั้งได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกับธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นกําหนด
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2564 เท่ากับปี 2563 มีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม
หน้าที่ 4 – 5 โดยงดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 โดยไม่มีประโยชน์อื่นใดอีก จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี ้และกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระนี้  

 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

  ประธานกรรมการ   ปีละ 390,000 บาท  หรือ  32,500 บาท ต่อเดือน  
  กรรมการบริษัท   ปีละ 288,000 บาท  หรือ  24,000 บาท ต่อเดือน  

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
  ประธานกรรมการ ปีละ 300,000 บาท  หรือ 25,000 บาท  ต่อเดือน  
  กรรมการ ปีละ 276,000 บาท  หรือ 23,000 บาท  ต่อเดือน 

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  
  ประธานกรรมการ ปีละ 744,000 บาท  หรือ 62,000 บาท  ต่อเดือน  
  กรรมการ ปีละ 744,000 บาท  หรือ 62,000 บาท  ต่อเดือน  

  ค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาฯ 
   ประธานกรรมการ   25,000 บาท ต่อครั้งของการประชุม  
  กรรมการ  23,000 บาท ต่อครั้งของการประชุม 

 กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ หรือไม่  

 นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวขอบคุณสําหรับมติที่งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ แต่ขอให้ตั้ง
เป็นค่าใช้จ่ายค่าจ่าย 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระนี้ และการลงมติในวาระนี้ ต้อง
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ได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียง ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทําให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจํานวน 179 ราย มีจํานวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 
391,062,997 หุ้น  
  มติท่ีประชุม   

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
อนุมัติอตัราค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 25634 ตามที่เสนอ 

 ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้ 
 

เห็นด้วย 388,414,769 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3228 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 2,648,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6771 
บัตรเสีย - เสียง   

 

วาระที่ 7.  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564   

 กรรมการผู้จัดการ กล่าวเรียนเชิญ คุณธวัชชัย ช่องดารากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวรายงาน 
 นายธวัชชัย ช่องดารากุล ได้รายงานว่าคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายนามของผู้สอบ
บัญชี ดังนี้  

1.  นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  5813 และ/หรือ 

2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ       ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  3844  และ/หรือ 

3. นางชลรส  สันติอัศวราภรณ ์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4523  

 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทําหน้าที่แทน  
 จํานวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ลําดับที่ 1 จํานวนปีท่ี 3, ลําดับที่ 2 จํานวนปีท่ี 3, ลําดับที่ 3 จํานวนปีท่ี 0 

 กําหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ดังนี้ 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

EY EY EY

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ(SAMCO) 950,000 1,015,000 1,015,000
ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 535,000 535,000 408,000
รวม 1,485,000 1,550,000 1,423,000

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน(บาท) -65,000 127,000 145,000
อตัราเพ่ิมคิดเป็น % -4.19% 8.92% 11.35%  

 และมีค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)ในปี 2563 จํานวน 94,993 บาท และในปี 2562 จํานวน 130,110 บาท 
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 กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ หรือไม่  

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียง ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมเพิ่ม ทําให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจํานวน 179 ราย มีจํานวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 391,062,997 หุ้น 
 มติท่ีประชุม  

ที่ประชุมมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 
2564 ตามที่เสนอ  

 ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 7  เป็นดังนี้ 
เห็นด้วย 391,062,997 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง   
บัตรเสีย - เสียง   

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรายหนึ่ง ขอสอบถามว่าเรื่องลูกหนี้ของงบแสดงสถานะทางการเงินในส่วนของสินทรัพย์ ในปี 
2562 จํานวน 34 ล้าน และในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 115 ล้าน เป็นกลุ่มลูกหนี้ประเภทใด 

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าเป็นเช็ครับล่วงหน้า 75 ล้านบาท จากการขายที่ดิน และได้บันทึกเป็นรายได้เรียบร้อย
แล้ว  

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรายหนึ่ง ขอสอบถามว่าความคืบหน้าของการรื้อถอนอาคารที่เมืองเอก ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้
ก่อสร้างใดแล้วหรือไม่ หรือมีโครงการใดที่ทางบริษัทจะดําเนินการ 

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าได้ดําเนินการรื้อถอนอาคารเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างตลาด 
Phase 2 ท่ีเมืองเอก 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรายหนึ่ง ขอสอบถามว่าเป้าหมายรายได้ในปี 2566 ที่จะถึง 5,000 ล้านบาท ไม่ทราบว่ามี
แผนการดําเนินงานอย่างไรบ้าง มีเป้าหมายกําไรที่จะเพิ่มเป็นสัดส่วนเหมือนอย่างยอดขายหรือไม่ และขอสอบถามเรื่องการเปิดแผน
โครงการในปีน้ี ตั้งเป้าหมายในการเปิดไปแล้วกี่โครงการ มูลค่าเท่าไหร่ 

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าในปีที่แล้วมีโครงการระหว่างพัฒนาอยู่ 6 โครงการ เทียบกับโครงการที่ขายอยู่ใน
ปัจจุบัน 8 โครงการ น่าจะทําให้รายได้เพิ่มขึ้นพอสมควร ในปี 2566 คาดว่าโครงการบ้านที่จะเปิดขายมียอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรื่อง
เป้าหมายการทํากําไรจากท่ีแจ้งไปว่าจะมีโครงการเก่าๆ หลายโครงการที่ทํากําไรขั้นต้นได้ไม่ดีนัก ปัจจุบันพยายามจะเปิดโครงการเพิ่ม 
เพือ่ให้กําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับอุตสาหกรรม เมื่อโครงการใหม่ๆเริ่มขาย กําไรขั้นต้นจะดีขึ้น เป้าหมายการเปิด
โครงการในปีน้ีมีแผนเปิด 4 โครงการ จะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 จํานวน 2 โครงการ มีมูลค่ารวมกันท่ี 2,000 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 
4 อีกจํานวน 2 โครงการ มีมูลค่าประมาณอยู่ท่ี 1,800 ล้านบาท  

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรายหนึ่ง ขอสอบถามว่าในส่วนรายได้จากการให้เช่า 96 ล้านบาท จากงบการเงินในส่วนนี้
เป็นรายได้ของตลาดอยู่ที่ประมาณเท่าไร 
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กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า สัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่าตลาด 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรายหนึ่ง ขอสอบถามว่าบริษัท สัมมากรพลัส จํากัด ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 51 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ 
ประกอบกิจการอยู่ในส่วนใด 

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าเป็นบริษัท Join Venture พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทําโครงการบ้านเดี่ยว ตอนนี้มีอยู่ 2 
โครงการ  

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรายหนึ่ง ขอสอบถามว่าเนื่องจากทราบข่าวจากสื่ออสังหาริมทรัพย์บางรายว่า ทางสัมมากรมี
การเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ในช่ือ Two กับ Park Heritage หรือไม่ อันนี้รวมอยู่ใน 4 โครงการที่จะเปิดหรือไม่ หรือว่าเป็น
โครงการเก่าท่ีเปิดไปแล้ว 

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า Park Heritage จะเปิดในไตรมาสที่ 3 กับอีกโครงการชื่อว่า Provident lane 

นายณัฐพงศ์ เปาเล้ง เป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่มีข่าวออกตามสื่อเรื่องการประท้วงของลูกบ้านสัมมา
กรบางกะปิ ทีท่ําให้บริษัทเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ทราบว่าบริษัทได้ดําเนินการจัดการหรือแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไร 

ประเด็นที่สอง เรื่องที่ดินที่มีปัญหาสองแปลงติดริมถนนทะเลสาบ ไม่ทราบว่าทางบริษัทได้ดําเนินการขายให้กับ
บุคคลภายนอกหรือบริษัทอะไรหรือไม่ ทําไมถึงขายออกไปในราคาที่ถูก ซึ่งทําไมบริษัทถึงไม่นํามาพัฒนาโครงการเอง ซึ่งทางคุณกิตติ
พล เคยให้สัมภาษณ์กับทางสื่อไว้ว่าบริษัทสัมมากรจะสร้างคอนโดริมทะเลสาบ 8 ช้ันตรงนี้ ซึ่งจะทําให้ได้มูลค่าที่สูงกว่าการที่ขาย
ออกไป 

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ ตอบข้อซักถามว่าเรื่องที่ดินสองแปลงเป็นที่ดินของบริษัทมาตั้งแต่แรก และอยู่
ในผังการจัดสรรเป็นอาคารชุด จริงๆแล้วทางบริษัทต้องการที่จะทําโครงการ แต่ได้มีที่ปรึกษาแนะนําว่า บริษัทมีหน้าที่ขายที่ดินเพื่อทํา
อาคารชุด แต่ไม่ได้มีหน้าที่ทําอาคารชุดเอง ขอถือโอกาสว่าถ้าบริษัททําเองไม่ได้ ตอนนี้สถานีรถไฟฟ้ามาแล้ว และมีผู้สนใจจึงได้ขาย
ที่ดินออกไป โดยแปลงแรกขายออกไปเมื่อ 5 ปีท่ีแล้ว ซึ่งขณะนั้นรถไฟฟ้ายังไม่มา แต่แปลงที่สองเพิ่งได้ขายไปเมื่อธันวาคมปีที่ผ่านมา 
ราคาจึงสูงข้ึนมา  

ส่วนลูกบ้านท่ีกล่าวหาว่าบริษัทเอาที่ดินท่ีเป็นสาธารณะไปขาย ทางบริษัทได้ดําเนินการทางกฎหมายกับลูกบ้านที่เกี่ยวข้อง
ตรงนี้ คงเป็นขั้นตอนตามกฎหมาย ข้ันตอนทางศาลให้พิจารณา เนื่องจากกลุ่มลูกบ้านได้ยื่นฟ้องกับทางกรมที่ดินกับศาลปกครอง ต้อง
ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางศาลปกครองครับ 

นายณัฐพงศ์ เปาเล้ง เป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอสอบถามเพิ่มเติม แสดงว่า ณ ตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินจากทางศาล สอบถาม
ว่าทางบริษัทได้ฟ้องร้องลูกบ้านถูกต้องตามนโยบายการกํากับกิจการที่ดีในการดูแลลูกบ้านหรือไม่ เนื่องจากผลการตัดสินยังไม่ออกมา 
และทางบริษัทได้ฟ้องร้องลูกบ้านกลับไป 

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกัน คดีที่บริษัทฯฟ้องลูกบ้านสาเหตุที่
ลูกบ้านมาเขียนข้อความที่ไม่ได้เป็นความจริงไปทางสื่อ ทางบริษัทก็มีสิทธิทางกฎหมายในการโต้แย้งกลับ เพราะทําให้ทางบริษัทเสีย
ช่ือเสียง ส่วนคดีอยู่ในกระบวนการของศาลเป็นผู้พิจารณา ตามข้อมูลปัจจุบันท่ีดินเป็นของบริษัทอย่างถูกต้องและไม่ได้แอบนําไปขาย
แต่อย่างใด เป็นการขายโดยสุจริตแล้วบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดําเนินการเพื่อรักษาช่ือเสียงครับ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุม
และเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
กรุณาคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
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ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 
   ลงนาม          ประธานท่ีประชุม 
                     (นายพิพิธ  พิชัยศรทัต) 
                                                                                      ประธานท่ีประชุม  
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