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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหัสบดทีี ่8 เมษายน 2564 

ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 1 โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ 
เลขที ่155 ถนนราชด าริ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  จ านวน 7 ท่าน 

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั   ประธานกรรมการ 
2. นายสจัจา เจนธรรมนุกลู  กรรมการ 
3. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา  กรรมการ  
4. นานณพน เจนธรรมนุกลู  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายธวชัชยั    ช่องดารากลุ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
      ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน /  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นางกณุฑลา ศศะสมิต   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง 
นายธวชั อ้ึงสุประเสริฐ กรรมการ ขอลาประชุม  
(จาํนวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 87.5 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด) 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้) 
2. ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
3. ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ลอว ์แอนด ์เอควต้ีิ จาํกดั 
4. ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัรวมถึงผูบ้ริหารสูงสุดของสายงานบญัชีและการเงิน 
5. เจา้หนา้ท่ีจากบริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูล้งทะเบียน นบัคะแนน และ 

แสดงผลคะแนน พร้อมทั้งรายงานมติท่ีประชุม  
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

 นายพิพิธ พิชยัศรทตั ประธานกรรมการบริษทัฯเป็นประธานท่ีประชุม(“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและกล่าวขอบคุณ
ผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 และแจง้ให้ทราบวา่ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้จาํนวน 
641,800,446 บาท มีจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงจาํนวน 641,800,446 หุน้ และขอรายงานจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ประชุมดว้ยตนเอง
และมอบฉนัทะรวมจาํนวน 135 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้389,559,364 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 60.6978 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งส้ิน 
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32. ท่ีกาํหนดวา่ “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผู ้
ถือหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม”  
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ดงันั้น “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้จงึมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ” และ
กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 โดยประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการผูจ้ดัการ เป็น
ผูด้าํเนินการประชุม  
 ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า  บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามแนวนโยบายของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการ
ประชุม และช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการดว้ย โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสิทธิ และ
วิธีการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหนา้บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 25 
กนัยายน ถึงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ผลปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือผูใ้ดใหพิ้จารณา   
 เอกสารประกอบการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดท้าํการเผยแพร่ไวใ้น Website ของบริษทัฯ และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 และไดแ้จง้วิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ดงัน้ี 
 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ท่ี 34 กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั
จาํนวนหุ้นท่ีถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยท่ีมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อจาํนวนหน่ึงหุ้น ซ่ึงในแต่ละวาระการประชุม ผูถื้อหุ้นจะมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนได ้3 ทางคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น  หากมีผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงท่ี
ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง บริษทัฯจะนาํเสียงนั้น หัก ออกจากจาํนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม กรณีท่ีผูถื้อ
หุ้นท่านใดมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น โดยช้ีแจงรายละเอียด
เก่ียวกบัการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

 วาระท่ี 1, 3, 4, 5, และวาระท่ี 7 จะถือเอาเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชุม 
 ส่วนวาระท่ี 6 จะถือเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง เป็นมติ
ของท่ีประชุม 
 ส่วนวาระท่ี 2  นั้นเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ 

 บริษทัฯ จะใชจ้าํนวนหุ้นของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด ณ เวลาท่ีลงคะแนนเป็นฐานในการคาํนวณ โดยสาํหรับท่านท่ีไม่ประสงค์ท่ี
จะคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัจะถือวา่ท่านมีมติเห็นชอบตามวาระท่ีเสนอ โดยท่านไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และหาก
ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง  บริษทัฯ จะสรุปวาระนั้นๆวา่ ผูถื้อหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัตามท่ีเสนอ หากมีผูถื้อหุ้นท่าน
ใดประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัฯ ขอใหท่้านท่ีประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให้
ในขณะท่ีลงทะเบียน โดยบริษทัจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจาํนวนเสียงทั้ งหมดท่ีเขา้ร่วม
ประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
 ส่วนรายงานผลการลงคะแนน บริษทัฯ จะทาํการแจง้ให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน
เสียงท่ีนับไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะแลว้  ใน
กรณีท่ีมีผูล้งคะแนนคดัคา้นหรืองดออกเสียงเป็นจาํนวนมาก บริษทัฯ อาจดาํเนินวาระการประชุมถดัไปในระหวา่งท่ีรอผลการนบัคะแนน 
และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบทนัทีท่ีการนบัคะแนนแลว้เสร็จ 
 เม่ือแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ กรรมการผูจ้ดัการ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

 

วาระที ่1.  รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
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กรรมการผูจ้ดัการ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ภายหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 
2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในกาํหนดเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ 
โดยมีสาํเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบหนงัสือเชิญประชุมน้ี และไดเ้ผยแพร่ใน website ของบริษทัฯ แลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 
เป็นตน้ไป โดยการจดบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ บริษทัฯไดท้าํการตรวจสอบก่อนยืน่ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง
ตามท่ีประชุมไดมี้มติไวทุ้กประการ    

กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้อบถามผูถื้อหุ้นวา่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรือเสนอให้แกไ้ขรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 หรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอให้แกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว จึงขอเสนอ
ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 โดยการลงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมเพ่ิม 9 ราย จาํนวน 228,475 หุ้น ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจาํนวน 144 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 389,787,839 
หุน้ 

 มตทิีป่ระชุม    

ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563เม่ือ
วนัที ่21 กรกฎาคม 2563  ตามทีเ่สนอ  

 ผลการลงมตสิ าหรับวาระที ่1 เป็นดงันี ้
เห็นดว้ย 389,787,839 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระที ่2.  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ซ่ึงมีประเด็นสาํคญัท่ีเกิดข้ึนจากการ เกิดการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 อยากจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นสถานการณ์ของการแพร่ระบาดท่ีผ่านมา ตั้ งแต่ตน้ปีเป็นอย่างไร  
(แสดงรูปกราฟ ท่ี present) ตั้งแต่ทางองคก์ารอนามยัโลก(WHO) เตือนเร่ืองการระบาดในประเทศจีน และต่อมาในวนัท่ี 31 มกราคม 
2563 พบผูป่้วยรายแรกในประเทศไทย จนถึงWHO ประกาศให้ COVID-19 เป็นการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ (Pandemic) การข้ึนลง
ของกราฟจะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของลูกคา้ท่ีเขา้มาเยีย่มชมโครงการท่ีมีต่อบริษทั ซ่ึงประเทศไทยเร่ิมมีการ Lock Down เม่ือ
วนัท่ี 25 มีนาคม 2563 และเร่ิมผอ่นคลายในเดือนพฤษภาคม และผอ่นคลายอยา่งเตม็รูปแบบในเดือนกรกฎาคม ซ่ึงทุกท่านจะเห็นวา่
ในช่วงระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม ลูกคา้เร่ิมรับรู้ถึงสถานการณ์ ทาํให้มีลูกคา้ท่ีเขา้ชมโครงการลดลงอย่างเห็นไดช้ดั 
จากเดิมในเดือนมีนาคมจะมียอดเขา้ชมโครงการสูง แต่เม่ือมีมาตรการดงักล่าวทาํใหย้อดของผูเ้ขา้ชมมีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ไปจนถึงสูงสุด
ในเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนของการ Lock Down คือ รูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนเปล่ียนไป ทุกคนใน
ครอบครัวตอ้งอยูบ่า้นมากข้ึน สมาชิกแต่ละคนจะมีกิจกรรมของตนเอง พอ่แม่ตอ้งทาํงาน และลูกเรียนท่ีบา้น เพราะฉะนั้นพ้ืนท่ีท่ีเคย
มีจึงไม่เพียงพอ ทาํใหค้นตอ้งการพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน ยอดผูเ้ขา้ชมและยอดขายของบริษทัจึงเพ่ิมข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวในระยะสั้น ความ
ตอ้งการของบา้นเด่ียวยงัคงเป็นท่ีตอ้งการ จากตวัเลขยอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยั(หน่วยลา้นบาท) รวมทั้งหมดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.3 
ในปี 2563 โดยท่ีอาคารชุดติดลบท่ีร้อยละ 3.6 แต่บา้นเด่ียวเพ่ิมข้ึนร้อยละ .9 ทาวน์เฮา้ส์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.5 และบา้นแฝดเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 13.2 จาํนวนหลงัลดลงทั้งหมดร้อยละ 4.7 อาคารภชุดลดลง ร้อยละ 3.3 บา้นเด่ียวลดลงร้อยละ 1.0 ทาวน์เฮา้ส์ลดลงร้อยละ 8.1 
บา้นแฝดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.9 บ่งช้ีไดว้า่มีการซ้ือบา้นเด่ียว ทาวน์โฮม และบา้นแฝดอยู ่แต่มูลค่าท่ีซ้ือสูงข้ึน แต่จาํนวนนอ้ยลง  
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 สาํหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ทางบริษทัเห็นวา่ GDP ติดลบร้อยละ 6.1 ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีตํ่าสุดในรอบ 22 ปี นบัตั้งแต่
วกิฤตตม้ยาํกุง้ มูลค่าการส่งออกติดลบร้อยละ 6.9 เร่ิมตั้งแต่ตน้ปีท่ีมีสงครามการคา้ระหวา่งจีนและสหรัฐอเมริกา ธุรกิจท่องเท่ียวท่ี
เนน้ต่างชาติไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากตวัเลขนกัท่องเท่ียวท่ีเคยเห็นระดบั 40 ลา้นคนในปีท่ีแลว้เขา้ใจวา่ลดลงเหลือแค่ 7 ลา้นคน 
เท่านั้น เม่ือช่วงตลอดปีท่ีผา่นมานโยบายภาครัฐมีการช่วยเหลือและช่วยผลกัดนัใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในครัวเรือนไดนิ้ดหน่อย ตวัเลขท่ีน่า
ตกใจ คือ หน้ีครัวเรือนตอนน้ีอยูท่ี่ร้อยละ 89.3 ของ GDP เป็นตวัเลขท่ีสูงมาก และมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนเร่ือยๆ  
 สาํหรับบริษทัสมัมากรในปีท่ีแลว้ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 1,710 ลา้นบาท การขายบา้นเด่ียวอยูท่ี่ประมาณ 967 ลา้นบาท ยอดขาย
ทาวน์โฮมอยูท่ี่ 511 ลา้นบาท ไม่มียอดขายจากคอนโดมิเนียมในปีท่ีแลว้ และเป็นรายไดอ่ื้น ๆ ประมาณ 200 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ี
แลว้ หากพิจารณายอดขายบา้นจะสูงกวา่ปีท่ีผ่านๆ มาถือเป็น Organic Growth ท่ีดีมาก กาํไรสุทธิในปี 2563 อยู่ท่ี 40.55 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีท่ีแลว้ ปัจจุบนัมีโครงการเปิดขายอยู ่8 โครงการ กระจายทัว่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบดว้ย บา้นเด่ียวและทาวน์
โฮม ในปี 2563 มีโครงการอยูร่ะหวา่งการพฒันาอีก 6 โครงการ จะเปิดโครงการใกลเ้มืองมากข้ึน เนน้กลุ่มลูกคา้ดา้นบน ทั้งหมดน้ี
เป็นผลการดาํเนินการในปีท่ีแลว้  

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 นายปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามวา่เร่ืองคอนโดมิเนียมท่ีไม่มีรายได ้หมายถึงวา่ไม่
มีคนซ้ือหรือวา่ขายไปหมดแลว้ และปกติกาํไรจากการขายบา้นหรือคอนโดมิเนียมประเภทไหนมีเปอร์เซนตม์ากกวา่กนั 

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซักถามวา่คอนโดมืเนียมท่ีไม่มีรายไดเ้น่ืองจากขายหมดแลว้ ส่วนเร่ืองอตัรากาํไรทั้งสอง
ประเภทใกลเ้คียงกนั 

 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง กล่าววา่ในวาระท่ี 2 ขอขอบคุณพนักงานและบุคคลากรทุกท่าน
ของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ณ โอกาสน้ี ในการรายงานสถานการณ์ในปี 2563 ท่ีผ่านมา และฝากขอ้สังเกตในหนา้ท่ี 8 ของ
รายงานประจาํปี ในส่วนขอ้มูลทางการเงินมีขอ้มูลอยู่ 3 บรรทัดสุดทา้ย ในเร่ืองอตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น และ 
ROA อตัราตอบแทนจากสินทรัพย ์เห็นวา่จากปี 2561 2562  2563 ทั้งสามอตัราส่วนตวัเลขลดลงติดต่อกนั 3 ปี หวงัวา่จะมีวธีิไหนซ่ึง
ผา่นมา 3 เดือนแลว้จะทาํให้ตวัเลขทั้งสามตวัดูดีข้ึนกวา่ปี 2563 โดยเฉพาะอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์ROA น้ี จะมีวิธีใดท่ีจะ 
Utilize ใหไ้ดสิ้นทรัพยท่ี์มีอยูเ่พ่ิมข้ึน จะสะทอ้นไปถึงเงินปันผลและราคาหุน้ ขอบคุณมากครับ 

 ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองรายหน่ึง ขอสอบถามเก่ียวกบั Gross Profit Margin ของทางบริษทัท่ีลดลงในบางไตรมาส
ของปีท่ีแลว้ ลงไปถึงระดบั 20 เปอร์เซ็นต์ตน้ๆ จึงขอสอบถามวา่กลบัมาอยูใ่นระดบัปกติแลว้หรือไม่ และในอนาคตควรจะอยู่ท่ี
ประมาณเท่าไร 

 กรรมการผูจ้ ัดการ ได้ตอบขอ้ซักถามว่าสําหรับโครงการท่ีสัมมากรเปิดขายจะมีบางโครงการท่ีมี Margin ไม่ดี ใน 
Quarter ท่ี Gross Profit ตํ่า เกิดจากโครงการท่ีทาํ Gross Profit ไดไ้ม่ดี ยอดโอนกรรมสิทธ์ิจาํนวนมาก โดยปกติโครงการต่าง ๆ จะ
ถูกขายโอนกรรมสิทธ์ิผสมกนัไป ในแต่ละ Quarter จะทาํ Gross Profit ใหไ้ดต้ามท่ีตั้งเป้าไว ้แต่ในบาง Quarter บางโครงการท่ีกาํไร
ขา้งตน้ตํ่าจะขายไดม้ากหน่อย เป็นท่ีมาท่ีทาํใหใ้นบาง Quarter นั้น Gross Profit ตํ่า แต่ขณะน้ีกลบัมาเป็นปกติแลว้  

 ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองรายหน่ึง ขอสอบถามวา่กลบัมาปกติท่ีประมาณก่ีเปอร์เซ็นต ์ตามท่ีตั้งเป้าไว ้

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ตอ้งเรียนช้ีแจงวา่โครงการเก่าๆ ตั้ง Gross Profit Margin ไวท่ี้ 25 เปอร์เซ็นต ์แต่
ในปีน้ีจะมีโครงการใหม่ๆ มากข้ึน โดยท่ี Gross profit จะอยูท่ี่ประมาณ 30 – 35 เปอร์เซ็นต ์ 

 นางเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะ ขอสอบถามวา่เม่ือปีท่ีแลว้ไดเ้รียนถามเร่ือง
บา้นท่ีมี Innovation เพราะวา่ถา้เกิดวา่ Gross Profit Margin ตํ่า ถา้พิจารณาจากตารางจะพบวา่มีโครงการบา้นหลากหลายมาก เคา้ยงั
สามารถขายบา้นไดใ้นอตัราท่ีสูงกวา่เรา อยากขอฝากกรรมการท่านใหม่ ในฐานะของคนรุ่นใหม่น่าจะมองเห็นบา้นท่ีเหมาะกบัคน
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รุ่นใหม่ได้ดีมากกว่า เพราะว่าบ้านของสัมมากรท่ีเคยไปดูเปรียบเทียบกบับ้านของบริษทัอ่ืนๆ ไม่เกิดส่ิงเร้าในการซ้ือ และขอ
สอบถามเร่ืองสองสามปีท่ีแลว้ท่ีนาํเอาตลาด เช่น หมู่บา้นสมัมากรท่ีถนนสุขาภิบาล 3 เขา้กองทุนกองรีทปีท่ีแลว้ผูบ้ริหารบอกวา่เกิด
การดอ้ยค่า เพราะ COVID-19 มาอยา่งรุนแรง และปีน้ีมีการ Mark to Market ทรัพยสิ์นนั้นข้ึนมาอีกหรือไม่คาํถามท่ีสอง คาํถามท่ี
สามหากทางสัมมากรยงัไม่เป็นผูน้ทางดา้นบา้น จะมีโอกาสทาํตลาดนดัหรือตลาดในแบบของสมัมากรเพ่ิมหรือไม่ มีโครงการท่ีจะ
ไปเปิดตามต่างจงัหวดัหรือหวัเมืองใหญ่ๆ หรือไม่  

 กรรมการผูจ้ ัดการ ได้ตอบขอ้ซักถามว่า การ Innovation บ้าน คิดว่าปีน้ีท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านจะได้เห็นโครงการท่ี
น่าสนใจของบริษทัเปิดเพ่ิมข้ึน และการท่ีขายบา้นใน Segment ท่ีราคาค่อนขา้งสูงข้ึน บริษทัสามารถใส่ Feature ต่างๆ เขา้ไปใน
โครงการได้มากข้ึน ส่วนบ้านใน Segment ท่ีขายอยู่ในราคาประะมาณ 4 ลา้นบาทข้ึนไป ทางบริษทัได้ออกแบบโดยใชแ้นวคิด 
Design thinking เพ่ือทาํความเขา้ใจกบัผูอ้ยูอ่าศยัมากข้ึน แบบบา้นหรือ Function จะตอบโจทยก์ารอยูอ่าศยัมากข้ึน  
 ส่วนคาํถามท่ีสอง เร่ืองการขายสินทรัพยเ์ขา้รีท เป็นสินทรัพย ์Community Mall สามแห่ง ไม่ใช่ตลาด และขอโยงมาท่ี
คาํถามท่ีสาม บริษทัจะเปิดส่วนตลาดมากข้ึน เป็นคาํถามท่ีตามตรงจุดมาก เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งการมี Recurring Income มากข้ึน
มองวา่ธุรกิจตลาดเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได ้Recurring ไดดี้ และมีแผนท่ีจะขยายตลาดมากข้ึน ท่ีเมืองเอกท่ีเราเปิดไปเม่ือปีท่ีแลว้ จะมี
การขยาย Phase เพ่ิมข้ึน จาก 250 แผง เป็น 500 แผง ส่วนท่ีอุดมสุขจะเป็นท่ีใหม่ท่ีจะเปิดภายในปีน้ี  

  นางเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะ ขอสอบถามเพ่ิมเติมวา่ตอนน้ีมีลูกคา้มาจอง
เตม็พ้ืนท่ีบา้งแลว้หรือยงั จะเตม็พ้ืนท่ีในช่วงประมาณเดือนไหน และทางบริษทัจะนาํเขา้กองรีทหรือไม่ 

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ท่ีเมืองเอกเป็นตลาดท่ีมี Occupancy Rate เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แลว้ การขยาย
เพ่ิมไม่น่ามีปัญหาอะไรในเร่ืองของผูเ้ช่า สาํหรับท่ีอุดมสุขเป็น Location ท่ีผูอ้ยูอ่าศยัหนาแน่นมาก คิดวา่การหาผูเ้ช่าหรือพอ่คา้แม่คา้
ไม่เป็นเร่ืองท่ียาก ส่วนเร่ืองการขายเขา้กองรีทตอนน้ียงัไม่มีแผน  

 หากไม่มีคาํถามเพ่ิมเติม เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ ไม่ตอ้งมีการลงคะแนน หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่มีขอ้ซักถาม
เพ่ิมเติม ขอดาํเนินการประชุมในวาระถดัไป 

 

วาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 

 กรรมการผูจ้ดักร ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ 
ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและให้การรับรองโดยแสดงความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไข ซ่ึงงบการเงินดังกล่าว ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ 
รายละเอียดปรากฏในเอกสารรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและงบการเงินและบริษทัฯ ไดน้าํส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฉบบัน้ีต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 ขอสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 ในงบแสดงสถานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวียนลดลงประมาณ 
770 ลา้นบาท จากเงินลงทุนชัว่คราวและตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนทั้งท่ีดินรอการ
พฒันาและสินทรัพยสิ์ทธิการใชม้าจากการเตรียมการขยายโครงการในอนาคต และเตรียมเปิดตลาดนดัแห่งใหม่ หน้ีสินหมุนเวียน
ลดลงมาจากปี 2563 บริษทัยอ่ยสามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินและปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาเงินกูไ้ด ้แต่ในปี 2562 บริษทัยอ่ย
ไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินและปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการตามสัญญาเงินกูไ้ด ้บริษทัยอ่ยจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืม
ทุนดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียนทั้งจาํนวน ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวยีนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเงินกูย้มืระยะยาวต่อเน่ืองจากปี 2563 บริษทัยอ่ย
สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินและปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาเงินกูไ้ด ้บริษทัยอ่ยจึงจดัประเภทเงินกูย้มืส่วนท่ีสุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํรายใน 1 ปี ให้กลายเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานทางการเงินรายงานทางการเงิน กลุ่ม
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เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติในปีน้ี ทาํให้ในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมี
สินทรัพยร์วมเท่ากบั 5,445 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวมเท่ากบั 2,935 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเท่ากบั 2,510 ลา้นบาท ในปี 
2563 งบกาํไรขาดทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายลดลงประมาณ 3012 ลา้นบาท มาจากปี 2562 บริษทัยอ่ยไดท้าํ
การขายท่ีดินท่ีซ้ือมา เพ่ือพฒันาโครงการออกไป และรายไดอ่ื้นลดลงประมาณ 202 ลา้นบาท มาจากปี 2562 บริษทัไดรั้บโอนอาคาร
และค่าจดทะเบียนท่ีเคยจดัการยกเลิกการจดัเช่าท่ีดิน และบริษทัยอ่ยโอนสิทธิการซ้ือขายท่ีดิน ดา้นตน้ทุนการขายและค่าใชจ่้ายใน
การขายท่ีลดลงผนัแปรไปตามยอดขายท่ีลดลง ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงเล็กน้อยมาจากปลายปี 2562 บริษทัย่อยเขา้ทาํ
สญัญาเช่าระยะยาวกบักองทุนทรัสตเ์พ่ือการลงทุน ทาํใหใ้นปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิอยูท่ี่ 41 ลา้นบาท 

 กรรมการผูจ้ ัดการ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้ซักถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับงบแสดงสถานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทัประจาํปีส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองรายหน่ึง ขอสอบถามว่ารายงานประจาํปิหนา้ท่ี 56 เก่ียวกบัโครงสร้างรายไดใ้นตารางน้ี
เห็นว่ารายได้จากการเช่าลดลงประมาณ 10 ลา้นบาท และรายได้ค่าบริการลดลงประมาณ 50 กว่าลา้นบาท ยอดต่างๆ น้ีคือจาก
ตรงไหน เป็นเพราะเหตุใด และจะมีผลอยา่งไรกบังบประมาณบา้ง 

 นางสุพรรณี ตณัไชยศรีนคร ผูจ้ ัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน ตอบขอ้ซักถามว่ารายไดค้่าเช่าท่ีลดลงเป็น
เพราะวา่ปลายปี 2562 มีการนาํศูนยก์ารคา้เขา้ทาํสญัญาเช่าระยะยาวกบักองทุนทรัสตเ์พ่ือการลงทุน ทาํใหร้ายไดค้่าเช่าและค่าบริการ
ท่ีมาจากศูนยก์ารคา้ลดลง และจะเปล่ียนเป็นค่ารายไดค้่าเช่าตดัจ่ายสิทธิการเช่าตดัจ่าย  

 ผูส้อบบัญชีจากสํานักงาน อีวาย จาํกัด ตอบขอ้ซักถามเพ่ิมเติมว่าสําหรับ TFRF 16 มีผลเร่ืองการบันทึกสัญญาเช่า
ดาํเนินงานเหมือนเดิม มาเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ซ่ึงในงบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2563 มีสินทรัพยสิ์ทธิการเช่าอยูป่ระมาณ 100 กวา่
ลา้นบาท ในขณะเดียวกนัจะมีหน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนในจาํนวนท่ีใกลเ้คียงกบัสญัญาเช่นกนั อนัน้ีคือผลกระทบของ TFRF 16  
 ส่วนเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน TFRF 9 โดยหลกัการไม่มีผลกระทบมากมายกบักลุ่มของสัมมากร เพียงแต่ต่อไปตอ้งมี
การวดัมูลค่านิติกรรมในการลงทุนทัว่ไปเพ่ิมเติม ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีผลกระทบอะไร  

 ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองรายหน่ึง ขอสอบถามวา่เร่ืองบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน้าท่ี 4 ของการรายงานงบการเงิน
รวม ไม่ทราบวา่รายไดก้ารโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 24.9 ลา้นบาท เกิดจากอะไร เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 2562 
รายไดจ้ากการโอนสิทธิและการจดัซ้ือหาท่ีดินประมาณ 196 ลา้นบาท ท่ีลดลงตรงน้ีเกือบ 200 ลา้นบาท ทาํใหก้าํไรของบริษทัลดลง
ใช่หรือไม่ 

 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ เม่ือซ้ือท่ีดินแลว้มีการขายต่อก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิจะทาํใหเ้กิดกาํไรจากการโอน
สิทธิเกิดข้ึน ซ่ึงในปี 2562 มีกาํไรจากการโอนสิทธิมาจากการขายท่ีดินแปลงใหญ่ของบริษทัยอ่ย และในปี 2563 มีเช่นเดียวกนัมีการ
ขายท่ีดิน แต่วา่ท่ีดินขนาดไม่ไดแ้ปลงใหญ่เท่ากบัปีก่อน และมีกาํไร 

 ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองรายหน่ึง ขอสอบถามวา่ในบรรทดัล่างลงมา หมายเหตุของวรรค 17 บอกวา่ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าและจดัจาํหน่ายขายสินทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประมาณ 9.8 ลา้นบาทน้ีเกิดจากอะไร 

 นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ผูจ้ ัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน ตอบข้อซักถามว่าเป็นการยกเลิกการใช้
ทรัพยสิ์นอาคารเก่า เพ่ือขยาย ปรับปรุงและพฒันาพ้ืนท่ีขายเพ่ิม ท่ีตลาดเมืองเอก  

 ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองรายหน่ึง ขอสอบถามวา่ในปี 2566 จะพยายามสร้างเป้าหมายยอดขายอยูท่ี่ 5 พนัลา้นบาท 
ตอนน้ียงัคงเดิมหรือจะมีการปรับลดลงหรือไม่ 

 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ยงัคงเป้าหมายเดิม 
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 ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองรายหน่ึง ขอสอบถามวา่งบบริษทัร่วมช่ือ Brainwake ผลประกอบการของบริษทัน้ี เร่ิมมี
กาํไรมาใหบ้ริษทัแลว้หรือยงัครับ และมีแผนงานอยา่งไร 

 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ตอนน้ีบริษทัร่วม Brainwake ยงัมีผลประกอบการขาดทุนอยู ่เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 ทาํให้บริษทั Brainwake ตอ้งปิดสาขาลงประมาณ 2–3 สาขา ยงัคิดวา่บริษทัน้ีจะยงัไม่ไดก้าํไร แต่ทางบริษทัฯ มองวา่ปี
หนา้จะสามารถทาํกาํไรได ้

 นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ขอสอบถาม  เร่ืองต่างๆ ว่าการนํา 
Community mall เขา้กอง REIT แลว้นาํเงินไปทาํ Community Mall 2 แห่งใช่หรือไม่ และยอดเงินคงเหลือท่ีไดจ้ากการเขา้กองREIT
หลงัจากนาํไปซ้ือท่ีดินเพ่ือการพฒันา สามารถนาํเป็นขยาย Community Mall ก่ีแห่งและคงเหลือเงินเท่าไร 

 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ บริษทัฯ ไม่ไดน้าํเงินท่ีไดจ้ากกอง REIT ไปใชใ้นการขยาย Community Mall เป็น
การนาํเงินท่ีไดม้าซ้ือท่ีดิน เพ่ือขยายโครงการเพ่ิม และยงัไม่มีนโยบายพฒันา Community Mall เพ่ิม จนกวา่จะมีท่ีดินท่ีเหมาะสม 
บริษทัฯเน้นขยายโครงการบา้นเด่ียวและทาวน์โฮม พร้อมทั้งพฒันาพ้ืนท่ีเช่าตลาด และเงินท่ีไดจ้ากกอง REIT บริษทัฯ นาํไปซ้ือ
ท่ีดิน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นในสินทรัพยท่ี์รอการพฒันาเกือบทั้งหมด 

 ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองรายหน่ึง ขอสอบถามวา่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหนา้ท่ี 5 ท่ีมีรายการขาดทุนจากการวดั
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยทรัสตท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ไม่ทราบวา่ท่ี 30.4 ลา้นกวา่บาท ไม่ทราบวา่เป็นเพราะอะไรครับ เป็น
เพราะราคาท่ีลดลงหรือขาดทุนอยา่งไร 

 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่เกิดจาก Mark to Market  

 กรรมการผูจ้ดัการ จึงเชิญให้ผูถื้อหุ้นสอบถามในประเด็นท่ีมีขอ้สงสัย เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม กรรมการ
ผูจ้ดัการ จึงขอให้ท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 โดยการลงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจาํนวน 19 ราย จาํนวน 1,273,674 หุ้น ทาํให้ผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจาํนวน 163 ราย มีจาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 391,061,513 หุน้ 

  มตทิีป่ระชุม   

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 ตามทีเ่สนอ 

  ผลการลงมตสิ าหรับวาระที ่3  เป็นดงันี ้  
เห็นดว้ย 391,061,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 

วาระที ่4. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 

 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่ ตามท่ีบริษทัไดมี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลงัหกัเงินสาํรองแลว้นั้น  
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จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 บริษทัไดมี้กาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั 51,602,416 บาท และกาํไรสุทธิตาม
งบการเงินรวม 40,553,838 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท จากผลการดาํเนินงานสุทธิรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 19,254,013.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.48 
ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคิดเป็นร้อยละ 37.31 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเปรียบเทียบกบัปี 2562 คิด
เป็นร้อยละ 91.34 ของกาํไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 เป็นการจ่ายเงินปันผลตํ่ากวา่นโยบายของ
บริษทั เน่ืองจากบริษทัมีแผนในการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ เพ่ือรับสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 
21 เมษายน 2564 ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564  

 กรรมการผูจ้ดัการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง กล่าววา่วาระน้ี ในขอ้เท็จจริงและเหตุผลมีการพูดถึงวา่ หากมียอด
เกินขาดทุนสะสมยกมาถา้มีจนกวา่จะมีสาํรองร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดงันั้นขออนุญาตเพ่ิมเติมความเห็นกรรมการบนัทึกใน
รายงานการประชุมวา่ ในส่วนของเงินสาํรองน้ีตั้งครบถว้นตามกฎหมายแลว้ดว้ย   

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี หรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผู ้
ถือหุ้นรายใดสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2563 ใน
อตัราหุ้นละ 0.03 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดต้ั้งสาํรองตามกฏหมายครบถว้นแลว้โดยการลงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้น
เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจาํนวน 163 ราย มีจาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 391,061,513 หุน้ 

 มตทิีป่ระชุม    
ทีป่ระชุมมมีตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ 
 ผลการลงมตสิ าหรับวาระที ่4 เป็นดงันี ้
เห็นดว้ย 391,061,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระที ่5.  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิม่ 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า ตามขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 16 กาํหนดว่า “ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้
กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกล้
ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม” และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการ 3 ท่านท่ีครบกาํหนดตามวาระ และ
กรรมการท่ีจะแต่งตั้งเพ่ิม ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี จะออกไปจากห้องประชุมจนกวา่ผูถื้อหุน้จะพิจารณาวาระน้ีจะเสร็จ
ส้ิน  

สําหรับวาระน้ีกรรมการผู ้จัดการ กล่าวเรียนเชิญ คุณธวชัชัย ช่องดารากุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผูก้ล่าวรายงาน 

นายธวชัชยั ช่องดารากลุ กล่าวสวสัดีผูถื้อหุน้ทุกท่าน และขออนุญาตรายงานวา่ บริษทัฯไดด้าํเนินการตามแนวนโยบาย
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระ การ
ประชุมและช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการดว้ย  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2564                                                                  หนา้ท่ี 9/15 บมจ.สมัมากร 
. 

 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการต่อ
คณะกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหนา้บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 25 กนัยายน ถึงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อคณะกรรมการ
สรรหาฯ ไดพิ้จารณากลัน่กรอง คดัเลือกบุคคลท่ีผูถื้อหุน้เสนอดว้ย ผลปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือผูใ้ดใหพิ้จารณา 
 สาํหรับปีน้ี กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1.นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู  กรรมการและกรรมการบริหาร 

2.นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์  กรรมการอิสระ 

3.นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 และมีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมอีก 1 ท่าน คือ นายปิยบุตร เลิศดาํริห์การ 

ผมขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทมีการคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึง
ประกอบดว้ย คุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั ตามกระบวนการสรรหาอยา่ง
ครบถว้น โดยผูท่ี้ถูกเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน และมีมติ
เห็นชอบ  

จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่าน นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายอนุ
ทิพย ์ไกรฤกษ ์และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกคร้ังหน่ึง และเสนอให้ท่ีประชุมแต่งตั้ง
กรรมการเพ่ิม 1 ท่าน คือ นายปิยบุตร เลิศดาํริห์การ  

เน่ืองจากเห็นวา่บุคคลทั้งส่ีท่าน เป็นบุคคลผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของบริษทั โดยในวาระน้ีกรรมการท่ี
มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองน้ีงดออกเสียง รายละเอียดและคุณสมบติัของกรรมการท่ีเสนอให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ และกรรมการท่ี
แต่งตั้งเพ่ิม ปรากฏตามหนา้ 23 ถึง 26 ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง กล่าววา่สําหรับวาระน้ีเพ่ิมเติม ขออนุญาตอา้งอิงขอ้บงัคบัใน

ส่วนท่ีวา่ดว้ยจาํนวนกรรมการไดมี้ระบุไวอ้ยา่งไร เช่น มีไม่น้อยกวา่ 5 ท่าน ดงันั้น การตั้งเพ่ิมก็จะไม่มีปัญหาอะไร ขออนุญาตให้
อา้งอิงขอ้บงัคบัของบริษทัดว้ยครับ 

คุณธวชัชยั ช่องดารากุล ตอบขอ้ซักถามวา่ดว้ยขอ้บงัคบัของบริษทั ทางบริษทัสามารถตั้งกรรมการไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 
ท่าน ซ่ึงตอนน้ีกรรมการมีทั้งหมด 8 ท่าน ถา้เสนอเพ่ิมอีก 1 ท่านจะเป็น 9 ท่าน   

กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้อบถามผูถื้อหุ้นวา่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี หรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
รายใดสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้งกรรมการเพ่ิม 1 ท่าน โดยในการลงคะแนนวาระน้ี ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล และ
การลงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจาํนวน 16 ราย จาํนวน 1,484 หุน้ ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
มีจาํนวน 179 ราย มีจาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 391,062,997 หุน้ 

 มตทิีป่ระชุม   

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ  นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายอนุทิพย์ 
ไกรฤกษ์ และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน 
คือ นายปิยบุตร เลศิด าริห์การ 
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 ผลการลงมตสิ าหรับวาระที ่5  เป็นรายบุคคล เป็นดงันี ้
ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้มมีตอินุมตัด้ิวยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
 1. นายสัจจา เจนธรรมนุกลู 

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

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

  3. นายกติตพิล ปราโมช ณ อยุธยา 
เห็นด้วย 388,776,868 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 2,286,029 เสียง   
บัตรเสีย - เสียง   

 และประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
  4. นายปิยบุตร เลศิด าริห์การ 

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

 
 ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกรรมการจาํนวน 9 ท่าน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี  
 1.  นายพิพิธ   พิชยัศรทตั  ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
 2.  นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
 3.  นายอนุทิพย ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 4.  นางกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 5.  นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู   กรรมการ / กรรมการบริหาร   
 6.  นายธวชั  อ้ึงสุประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   
 7.  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
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 8.  นายณพน เจนธรรมนุกลู กรรมการผูจ้ดัการ 
 9.  นายปิยบุตร เลิศดาํริห์การ กรรมการ 

 โดยรายช่ือและจาํนวนกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั คือ นายพิพิธ พิชยัศรทตั  นายธวชั อ้ึงสุประเสริฐ นาย
สัจจา เจนธรรมนุกูล  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา และนายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการสองในห้าคนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตราบริษทัฯ 

  
วาระที ่6.  พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2564 

 กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวเรียนเชิญ คุณธวชัชัย ช่องดารากุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูก้ล่าว
รายงาน 

นายธวชัชยั ช่องดารากุล กล่าวรายงานวา่คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซ่ึงไดพิ้จารณาอยา่งถ่ีถว้นถึงขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย มี
รายละเอียดอยูใ่นหมวดการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปี รวมทั้งไดพิ้จารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัและธุรกิจอ่ืนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัแลว้ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นกาํหนด
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี 2564 เท่ากบัปี 2563 มีรายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุม
หน้าท่ี 4 – 5 โดยงดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 โดยไม่มีประโยชน์อ่ืนใดอีก จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงในวาระน้ี  

 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

  ประธานกรรมการ   ปีละ 390,000 บาท  หรือ  32,500 บาท ต่อเดือน  
  กรรมการบริษทั   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  

  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาฯ 
   ประธานกรรมการ   25,000 บาท ต่อคร้ังของการประชุม  
  กรรมการ  23,000 บาท ต่อคร้ังของการประชุม 

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี หรือไม่  

 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดก้ล่าวขอบคุณสาํหรับมติท่ีงดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ แต่ขอให้ตั้ง
เป็นค่าใชจ่้ายค่าจ่าย 

 เม่ือไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพ่ิมเติม กรรมการผู ้จัดการ ขอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงในวาระน้ีและการลงมติในวาระน้ี ตอ้ง
ไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมี
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สิทธิออกเสียง ซ่ึงในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจาํนวน 179 ราย มีจาํนวนหุ้นรวม
ทั้งส้ิน 391,062,997 หุน้  
  มตทิีป่ระชุม   

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
อนุมตัอิตัราค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 25634 ตามทีเ่สนอ 

 ผลการลงมตสิ าหรับวาระที ่6 เป็นดงันี ้
 

เห็นดว้ย 388,414,769 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3228 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 2,648,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6771 
บตัรเสีย - เสียง   

 

วาระที ่7.  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564   

 กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวเรียนเชิญ คุณธวชัชยั ช่องดารากลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูก้ล่าวรายงาน 
 นายธวชัชยั ช่องดารากลุ ไดร้ายงานวา่คณะกรรมการบริษทั โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยมีรายนามของผูส้อบ
บญัชี ดงัน้ี  

1.  นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  5813 และ/หรือ 

2. นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  3844  และ/หรือ 

3. นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4523  

 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนทาํ
หนา้ท่ีแทน  
 จาํนวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

 ลาํดบัท่ี 1 จาํนวนปีท่ี 3, ลาํดบัท่ี 2 จาํนวนปีท่ี 3, ลาํดบัท่ี 3 จาํนวนปีท่ี 0 

 กาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ดงัน้ี 

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%  

 และมีค่าบริการอ่ืน (Non Audit Fee)ในปี 2563 จาํนวน 94,993 บาท และในปี 2562 จาํนวน 130,110 บาท 
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 กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี หรือไม่  

  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามเพ่ิมเติม กรรมการผูจ้ดัการ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั และค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 โดยการลงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียง ซ่ึงในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมเพ่ิม ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจาํนวน 179 ราย มีจาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 391,062,997 หุน้ 
 มตทิีป่ระชุม  

ที่ประชุมมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 
2564 ตามทีเ่สนอ  

 ผลการลงมตสิ าหรับวาระที ่7  เป็นดงันี ้
เห็นดว้ย 391,062,997 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองรายหน่ึง ขอสอบถามวา่เร่ืองลูกหน้ีของงบแสดงสถานะทางการเงินในส่วนของสินทรัพย ์ใน
ปี 2562 จาํนวน 34 ลา้น และในปี 2563 เพ่ิมข้ึนเป็น 115 ลา้น เป็นกลุ่มลูกหน้ีประเภทใด 

กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่เป็นเช็ครับล่วงหนา้ 75 ลา้นบาท จากการขายท่ีดิน และไดบ้นัทึกเป็นรายไดเ้รียบร้อย
แลว้  

ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองรายหน่ึง ขอสอบถามวา่ความคืบหนา้ของการร้ือถอนอาคารท่ีเมืองเอก ไม่ทราบวา่ตอนน้ีได้
ก่อสร้างใดแลว้หรือไม่ หรือมีโครงการใดท่ีทางบริษทัจะดาํเนินการ 

กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ไดด้าํเนินการร้ือถอนอาคารเรียบร้อยแลว้ และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการก่อสร้างตลาด 
Phase 2 ท่ีเมืองเอก 

ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองรายหน่ึง ขอสอบถามว่าเป้าหมายรายไดใ้นปี 2566 ท่ีจะถึง 5,000 ลา้นบาท ไม่ทราบว่ามี
แผนการดาํเนินงานอยา่งไรบา้ง มีเป้าหมายกาํไรท่ีจะเพ่ิมเป็นสัดส่วนเหมือนอยา่งยอดขายหรือไม่ และขอสอบถามเร่ืองการเปิดแผน
โครงการในปีน้ี ตั้งเป้าหมายในการเปิดไปแลว้ก่ีโครงการ มูลค่าเท่าไหร่ 

กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซักถามวา่ในปีท่ีแลว้มีโครงการระหวา่งพฒันาอยู่ 6 โครงการ เทียบกบัโครงการท่ีขายอยูใ่น
ปัจจุบัน 8 โครงการ น่าจะทาํให้รายได้เพ่ิมข้ึนพอสมควร ในปี 2566 คาดว่าโครงการบ้านท่ีจะเปิดขายมียอดเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เร่ือง
เป้าหมายการทาํกาํไรจากท่ีแจง้ไปว่าจะมีโครงการเก่าๆ หลายโครงการท่ีทาํกาํไรขั้นตน้ไดไ้ม่ดีนกั ปัจจุบนัพยายามจะเปิดโครงการ
เพ่ิม เพ่ือให้กาํไรขั้นตน้ของบริษทัอยูใ่นระดบัท่ีเทียบเท่ากบัอุตสาหกรรม เม่ือโครงการใหม่ๆเร่ิมขาย กาํไรขั้นตน้จะดีข้ึน เป้าหมาย
การเปิดโครงการในปีน้ีมีแผนเปิด 4 โครงการ จะอยูใ่นช่วงไตรมาสท่ี 3 จาํนวน 2 โครงการ มีมูลค่ารวมกนัท่ี 2,000 ลา้นบาท และใน
ไตรมาสท่ี 4 อีกจาํนวน 2 โครงการ มีมูลค่าประมาณอยูท่ี่ 1,800 ลา้นบาท  

ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองรายหน่ึง ขอสอบถามวา่ในส่วนรายไดจ้ากการให้เช่า 96 ลา้นบาท จากงบการเงินในส่วนน้ี
เป็นรายไดข้องตลาดอยูท่ี่ประมาณเท่าไร 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2564                                                                  หนา้ท่ี 14/15 บมจ.สมัมากร 
. 

กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ สดัส่วนรายไดส่้วนใหญ่มาจากรายไดค้่าเช่าตลาด 

ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองรายหน่ึง ขอสอบถามวา่บริษทั สัมมากรพลสั จาํกดั ท่ีบริษทัถือหุ้นอยู ่51 เปอร์เซ็นต ์ทั้งน้ี 
ประกอบกิจการอยูใ่นส่วนใด 

กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่เป็นบริษทั Join Venture พฒันาอสังหาริมทรัพยท์าํโครงการบา้นเด่ียว ตอนน้ีมีอยู ่2 
โครงการ  

ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองรายหน่ึง ขอสอบถามวา่เน่ืองจากทราบข่าวจากส่ืออสงัหาริมทรัพยบ์างรายวา่ ทางสมัมากรมี
การเปิดโครงการอสังหาริมทรัพยใ์นช่ือ Two กับ Park Heritage หรือไม่ อนัน้ีรวมอยู่ใน 4 โครงการท่ีจะเปิดหรือไม่ หรือว่าเป็น
โครงการเก่าท่ีเปิดไปแลว้ 

กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ Park Heritage จะเปิดในไตรมาสท่ี 3 กบัอีกโครงการช่ือวา่ Provident lane 

นายณฐัพงศ ์เปาเลง้ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ ขอสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีข่าวออกตามส่ือเร่ืองการประทว้งของลูกบา้นสัมมา
กรบางกะปิ ท่ีทาํใหบ้ริษทัเสียช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ท่ีดี ไม่ทราบวา่บริษทัไดด้าํเนินการจดัการหรือแกไ้ขปัญหาตรงน้ีอยา่งไร 

ประเด็นท่ีสอง เร่ืองท่ีดินท่ีมีปัญหาสองแปลงติดริมถนนทะเลสาบ ไม่ทราบว่าทางบริษัทได้ดําเนินการขายให้กับ
บุคคลภายนอกหรือบริษทัอะไรหรือไม่ ทาํไมถึงขายออกไปในราคาท่ีถูก ซ่ึงทาํไมบริษทัถึงไม่นาํมาพฒันาโครงการเอง ซ่ึงทางคุณ
กิตติพล เคยให้สัมภาษณ์กบัทางส่ือไวว้า่บริษทัสัมมากรจะสร้างคอนโดริมทะเลสาบ 8 ชั้นตรงน้ี ซ่ึงจะทาํให้ไดมู้ลค่าท่ีสูงกวา่การท่ี
ขายออกไป 

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ ตอบขอ้ซกัถามวา่เร่ืองท่ีดินสองแปลงเป็นท่ีดินของบริษทัมาตั้งแต่แรก และอยู่
ในผงัการจดัสรรเป็นอาคารชุด จริงๆแลว้ทางบริษทัตอ้งการท่ีจะทาํโครงการ แต่ไดมี้ท่ีปรึกษาแนะนาํวา่ บริษทัมีหนา้ท่ีขายท่ีดินเพื่อทาํ
อาคารชุด แต่ไม่ไดมี้หนา้ท่ีทาํอาคารชุดเอง ขอถือโอกาสวา่ถา้บริษทัทาํเองไม่ได ้ตอนน้ีสถานีรถไฟฟ้ามาแลว้ และมีผูส้นใจจึงไดข้าย
ท่ีดินออกไป โดยแปลงแรกขายออกไปเม่ือ 5 ปีท่ีแลว้ ซ่ึงขณะนั้นรถไฟฟ้ายงัไม่มา แต่แปลงท่ีสองเพ่ิงไดข้ายไปเม่ือธนัวาคมปีท่ีผ่าน
มา ราคาจึงสูงข้ึนมา  

ส่วนลูกบ้านท่ีกล่าวหาว่าบริษัทเอาท่ีดินท่ีเป็นสาธารณะไปขาย ทางบริษัทได้ดําเนินการทางกฎหมายกับลูกบ้านท่ี
เก่ียวขอ้งตรงน้ี คงเป็นขั้นตอนตามกฎหมาย ขั้นตอนทางศาลให้พิจารณา เน่ืองจากกลุ่มลูกบา้นไดย้ื่นฟ้องกบัทางกรมท่ีดินกบัศาล
ปกครอง ตอ้งข้ึนอยูก่บักระบวนการทางศาลปกครองครับ 

นายณฐัพงศ ์เปาเลง้ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ขอสอบถามเพ่ิมเติม แสดงวา่ ณ ตอนน้ียงัไม่มีการตดัสินจากทางศาล สอบถามวา่
ทางบริษทัไดฟ้้องร้องลูกบา้นถูกตอ้งตามนโยบายการกาํกบักิจการท่ีดีในการดูแลลูกบา้นหรือไม่ เน่ืองจากผลการตดัสินยงัไม่ออกมา 
และทางบริษทัไดฟ้้องร้องลูกบา้นกลบัไป 

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ ตอบขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมวา่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกนั คดีท่ีบริษทัฯฟ้องลูกบา้นสาเหตุท่ี
ลูกบา้นมาเขียนขอ้ความท่ีไม่ไดเ้ป็นความจริงไปทางส่ือ ทางบริษทัก็มีสิทธิทางกฎหมายในการโตแ้ยง้กลบั เพราะทาํให้ทางบริษทัเสีย
ช่ือเสียง ส่วนคดีอยูใ่นกระบวนการของศาลเป็นผูพิ้จารณา ตามขอ้มูลปัจจุบนัท่ีดินเป็นของบริษทัอยา่งถูกตอ้งและไม่ไดแ้อบนาํไปขาย
แต่อยา่งใด เป็นการขายโดยสุจริตแลว้บริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะดาํเนินการเพ่ือรักษาช่ือเสียงครับ 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามและเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดม้าร่วมประชุม
และเสนอขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งอนุมติัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองต่างๆ ดว้ยดี และขอให้ท่านผูถื้อหุ้น
กรุณาคืนบตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
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