
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 คร้ังท่ี 28 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. 

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิคเตอร์ คลับ 3-4 (Victor Club 3-4) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  

1.  นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท 

2.  นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ  

3.  นายแสนผิน สุข ี กรรมการ 

4.  นายสมบรูณ ์ วศินชัชวาล กรรมการ 

5.  นายวิทวัส คุตตะเทพ กรรมการ 

เลขานุการบริษัท 

1.  นางสาวปรัศนีย์  สุระเสถียร เลขานุการบริษัท 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

เร่ิมการประชุมเวลา 14:00 น. 

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้เปิดวีดิทัศน์สาธิตวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการในการส่ง
ค าถามของผู้ถือหุ้น 

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าว
ต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมจากการเข้าร่วม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ด้วยตนเอง เป็นการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จัดส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (Book Closure Date) เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 

บริษัทฯ มีทุนช าระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท คิดเป็นจ านวน
หุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จ านวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 1,530 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือ



หุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 5 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 15,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู ้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จ านวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 
2,307,274,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2923 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเองและโดยการรับมอบฉันทะท้ังสิ้น จ านวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกันท้ังหมด 2,307,289,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2929 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้สิ้นสุดสถานะจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายหลังการท าค าเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ท าค าเสนอซื้อ ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“เฟรเซอร์สฯ”) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีค าสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ 
ให้เหมาะสมกับสถานะของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะน า กรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 100 ของกรรมการทั้งหมด เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง
นี้เป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญผู้สอบบัญชีอิสระร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยนายนิธิศักดิ์ กฤตติกากุล  ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด อาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง 

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร (“เลขานุการบริษัท”) ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออก
เสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบดังนี ้

นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี ้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ควิดแลบ 
จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการ
ถ่ายทอดสดตลอดระยะเวลาประชุม รวมทั้งผลคะแนนของแต่ละวาระ  

• การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นับหนึ่ง
หุ้นต่อหนึ่งเสียง 

• ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือ
ระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนส าหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
โดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ ส าหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 



(1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียง
เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

(2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิก
เลือกเมนู  เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทให้เวลาผู้ถือหุ้นให้เพียงพอเพื่อลงคะแนนเสีย ในระหว่างการเปิด
ให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ด าเนินการท าเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือ
หุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่น าเสนอนั้น 

ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทฯ ได้
ด าเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว 

• วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  

• วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2563-64 ขอให้ที ่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับท่ีได้กล่าวไปข้างต้น 

• การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงใน
วาระนั้น ๆ  

1) การลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian  

2) การลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian 

ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น สามารถถามค าถามโดยการพิมพ์ค าถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ค าถามได้ตั้งแต่เริ่มตน้การ
ประชุม  

เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ท าการพิจารณา บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาวาระการประชุมล าดับถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไป
และลงคะแนนในระบบเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบโดยจะ
แสดงผลคะแนนบนหนา้จอเป็นทศนิยมสี่ต าแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติ
ในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด 



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผู้
สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ 

ต่อจากนั้น ประธานฯ น าที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 คร้ังที่ 27 วันที่ 16 มกราคม 2563  

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 27 วันท่ี 
16 มกราคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว 

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ครั้งท่ี 27 วันท่ี 16 มกราคม 2563 

ในการนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ครั้งท่ี 27 วันท่ี 16 มกราคม 2563 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย  2,307,291,705 เสียง  100.0000 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  0.0000 

จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  

2,307,291,705 เสียง  

งดออกเสียง  0 เสียง  

บัตรเสีย  0 เสียง  



หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย นับจ านวนหุ้นได้รวม 2,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วม
ประชุม 41 ราย นับจ านวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,307,291,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2930 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของ
บริษัทฯ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอ านวยการ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอ านวยการ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ดังนี ้

• ภายหลังการท าค าเสนอซื้อหุ้นท้ังหมดจากเฟรเซอร์สฯ ปัจจุบัน เฟรเซอร์สฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ
ประมาณ 99.44 และยังมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.56 ด้วยเหตุนี้ เพื่อ 
ความคล่องตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริษัทฯ จึงได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ให้เหมาะสมกับสถานะของบริษัทฯ ตามทีป่ระธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบไปแล้ว  

• การควบรวมธุรกิจของบริษัทฯ (Business Integration) กับเฟรเซอร์สฯ (“การควบรวมธุรกิจ”) นั้น มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เฟรเซอร์สฯ ซึ่งแต่เดิมมีเพียงธุรกิจด้านคลังสินค้า (Warehouse) เพื่อการอุตสาหกรรม 
เท่านั้น กลายเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรรายแรกของประเทศ โดยมีธุรกิจ 3 ประเภท กล่าวคือ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ธุรกิจด้านคลังสินค้า (Warehouse) เพื่อการอุตสาหกรรม และธุรกิจ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม ซึ่งภายหลังการควบรวมธุรกิจ คณะผู้บริหารได้ด าเนินการปรบั
โครงสร้างธุรกิจ จนส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สินทรัพย์ของบริษัทเติบโต
จากทั้ง 2 บริษัท ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 8 แสนล้าน ผลประกอบการรายได้ ขึ้นมาที่ระดับเกือบ 24,090 ล้านบาท 
นอกจากนี้ การควบรวมธุรกิจยังช่วยกระจายความเสี่ยง ก่อให้เกิดการด าเนินงานร่วมกัน (Synergy) ช่วย
เสริมสร้างประสิทธิภาพในเรื่องการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ลดต้นทุนของบริษัทฯ ซึ่งช่วย
ให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทีผ่ันผวนนี้  

• ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถเปิดขายโครงการได้ทั้งหมด 17 โครงการ 
(มูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดด าเนินการทั้งหมด 60 โครงการ เป็น
ทาวน์เฮ้าส์ 37 โครงการ เป็นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดกว่า 23 โครงการ บริษัทฯ ท ารายได้จากยอดขายไดถ้ึง 
31,800 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ ้นประมาณร้อยละ 3.4 และในส่วนของยอดโอน ยอดรับรู ้รายได้ บริษัทฯ 
สามารถรักษาระดับได้ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมาคืออยู่ที่ 14,648 ล้านบาท  

• ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม ในส่วนของอัตราการเช่าของอาคาร ส านักงาน ทั้งที่บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของและที่บริษัทฯ บริหารจัดการผ่านทาง REIT บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาอัตราการเช่าได้ถึงร้อยละ 
93  



• ในส่วนของ “โครงการสามย่านมิตรทาวน์” ซึ่งได้เปิดด าเนินการเมื่อปีที่ผ่านมา ก็ค่อนข้างประสบความส าเร็จ
ในช่วงต้นปี แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ก็ต้อง
ปรับตัวและท างานร่วมกับร้านค้าต่าง ๆ เพื่อน าพาให้บริษัทฯ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

• ส าหรับภาพรวมภายหลังการควบรวมธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชยกรรม โดยบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานเรื่องนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล ถึงแม้บริษัทฯ ได้สิ้นสุดสถานะจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ แต่
บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล  
เช่น รายงานผลประกอบการและงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเข้ามายัง
บริษัทฯ และตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอ านวยการได้เรียนเชิญนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการและรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของตัวเลขท้ังหมด 

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการและรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงรายละเอียดตอ่
ที่ประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดท ารายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้ง
นี้ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

• บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 14,648 ล้านบาท ซึ่งต ่ากว่าปีที่แล้วร้อยละ 6 ตามที่         
นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอ านวยการได้ชี้แจงไป ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการชะลอ
ตัวลงและลูกค้าบางรายถูกปฏิเสธสินเชื่อ  

• ในส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรม ถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากการระงับการเดินทาง
ระหว่างประเทศและการล็อคดาวน์เพราะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง
รายได้ลดลงร้อยละ 41 

• ส าหรับรายได้จากการให้เช่าและบริการ ถือว่าได้รับผลกระทบพอสมควร แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถรักษาระดับ
ไว้ได้ โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

• ดังนั ้น เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และภาวะ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตัว บริษัทฯ มีรายได้รวมทุกกลุ่มอยู่ท่ี 16,360 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 6  

• ส าหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 5 และลดลงได้น้อยกว่ารายได้เนื่องจากมีการให้
ส่วนลดและมีการส่งเสริมการขายซึ่งส่งผลให้ต้นทุนลดลงได้ไม่มาก อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและค่าใช้จ่ายบาง
ประเภทเป็นต้นทุนคงที ่จึงไม่สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มาก 



• บริษัทฯ รับรู ้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซึ ่งขาดทุนเพิ่มขึ ้น 224  ล้านบาท 
โดยเฉพาะจากโครงการสามย่านมิตรทาวน์ที่เพิ่งเปิดด าเนินการเป็นปีแรก รายได้ที่ได้รับจึงเป็นอัตราการเช่า
พื้นที่เท่านั้น และยังมีผลขาดทุนจากค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงิน 

• ในส่วนของก าไรของบริษัทฯ บริษัทฯ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 1,599 ล้านบาท ซึ่งต ่ากว่าปีที่แล้วร้อยละ 27 (โดย
สามารถค านวณเป็นก าไรต่อหุ้นอยูท่ี่ 70 สตางค์ต่อหุ้น) 

• ส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ท่ี 46,976 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 222 ล้าน
บาท โดยบริษัทฯ ยังมีส่วนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นโดยหลัก คือ อสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาเพื่อขายของบริษัทฯ 
ที่เพิ่มขึ้น 1,800 ล้านบาท เพราะเป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้มาจากการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงเดือนมกราคม 2563 ก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ได้สั่งระงับชะลอการซื้อท่ีดินเพิ่มเตมิ
และชะลอการก่อสร้างบ้านเพื่อลดปริมาณสินทรัพย์คงค้าง ในส่วนของสินทรัพย์อื่นก็ลดลง 764 ล้านบาท 
หนี้สินโดยรวมลดลงจากปีที่ผ่านมา 705 ล้านบาท โดยลดลงทั้งในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จะมี
เฉพาะในส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งเพิ่มขึ้น 487 ล้านบาท อันเป็นผลจากการช าระหนี้  

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่  

นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสารขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ทันตาม
ก าหนดระยะเวลา จึงสอบถามว่าทางผู้เสนอซื้อหุ้นจะสามารถเปิดให้ผู้ถือหุ้นขายหุ้นของบริษัทฯ ใน 1 ปี ได้กี่ครั้ง 

ประธานฯ ชี้แจงต่อค าถามของผู้ถือหุ้นว่าทางผู้เสนอซื้อหุ้นยังคงมีหลักการและนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ โดยขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงนิ 
ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของการก าหนดกรอบระยะเวลา 

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติมว่า ทางผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะขายหุ้นของบริษัทฯ สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ส าหรับประเด็นดังกล่าว    

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เพิ่มเติม
หรือไม่ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงาน
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ในการนี้ ประธานฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพ่ือทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมั ติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 
2563 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ



บริษัทและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่า งบการเงินของบริษัทดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และงบการเงินนี้ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ 

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย  2,307,291,705 เสียง  100.0000 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  0.0000 

จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  

2,307,291,705 เสียง  

งดออกเสียง  0 เสียง  
บัตรเสีย  0 เสียง  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและ
การเงิน ช้ีแจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า ตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 
ก าหนดว่าบริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่าน้ัน 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 11,037,670,000 บาท จึงต้องมีทุนส ารองไม่น้อยกว่า 1,103,767,000
บาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 370 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2562-2563 บริษัทฯ



จึงต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 
1,691 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรเงินจ านวน 84,576,552 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายของ
บริษัทฯ โดยปัดตัวเลขขึ้นให้เป็นจ านวนเต็มคือ 90 ล้านบาท จึงท าให้ทุนส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจ านวนรวมเท่ากับ 
460 ล้านบาท  

ส าหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ
หลังหักภาษีและทุนส ารองต่าง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ฐานะการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ฐานะการเงิน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 
39 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ านวน 1,621.96 ล้านบาท ประกอบกับ
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 2,323,720,000 หุ้น 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้นจ านวน 836.54 ล้านบาท  

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book Closure 
Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจ่ายจากก าไรที่
เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเงินปันผลคูณสองส่วนแปด 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 51.6 และร้อยละ 49.5 ของก าไรสุทธิส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดับ  

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
ก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิ นปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2563 

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไร เพื่อเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.36 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 836.54 ล้านบาท โดยก าหนดให้วันปิดสมุด
ทะเบียน (Book Closure Date) เพื่องดรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการ
ด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 
9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ 



มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย  2,307,291,705 เสียง  100.0000 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  0.0000 
จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  

2,307,291,705 เสียง  

งดออกเสียง  0 เสียง  

บัตรเสีย  0 เสียง  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563-64 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่ งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับ
เลือกตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งต าม
วาระ จ านวน 2 ท่านคือ  

1) นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการ 

2) นายแสนผิน สุข ี  กรรมการ 

ทั้งนี ้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างอิสระ กรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน คือ 
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาลและนายแสนผิน สุข ีได้ขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี้  

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ซึ่งได้พิจารณา
จากการเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มี
จรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี มีความเต็มใจ และพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อีก
ทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก ่

1) นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการ 

2) นายแสนผิน สุข ี  กรรมการ 

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงมี
คุณสมบัติที่เหมาะกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งประวัติโดยยอ่และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 



บริษัท และ/หรือ กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอช่ือ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งน้ีแล้ว  

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

เมื่อไม่มีผู ้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที ่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในการนี้ ประธานฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้  

1) นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย  2,307,291,705 เสียง  100.0000 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  0.0000 

จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  

2,307,291,705 เสียง  

งดออกเสียง  0 เสียง  
บัตรเสีย  0 เสียง  

2) นายแสนผิน สุขี  

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย  2,307,291,705 เสียง  100.0000 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  0.0000 
จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  

2,307,291,705 เสียง  



งดออกเสียง  0 เสียง  

บัตรเสีย  0 เสียง  

ที่ประชุมเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ท่ีได้รับอนุมัติให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ กลับเข้าสู่ห้องประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563-64 

 ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยความสมัครใจ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของเฟรเซอร์สฯ (ผู้ท าค าเสนอซื้อ) ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 รวมถึงผู้ท าค าเสนอซื้อได้มีการจัดใหม้ีการ
ท าค าเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 23 กรกฎาคม 2563 
(รวม 45 วันท าการ) (“ค าเสนอซื้อ”) ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีค าสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ รวมถึงกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทจะไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 
3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อบริหารจัดการองค์ก รให้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม คณะกรรมการได้มีมติให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยและงดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ย
ประชุมแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดการ
จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563-64 

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการ
จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563-64 

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563-64 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี ้ 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย  2,307,291,705 เสียง  100.0000 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  0.0000 
จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  

2,307,291,705 เสียง  

งดออกเสียง  0 เสียง  



บัตรเสีย  0 เสียง  

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563-64 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและ
การเงิน ช้ีแจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า ตาม
มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ โดยทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้เสนอผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคน
หนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 
2563-64 

1. นางวิไล   บูรณกิตติโสภณ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3920 หรือ 

2. นางสาวนิตยา   เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4439 หรือ 

3.  นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8420 

ทั้งนี ้ ในการพิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการ
ให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้
เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความ
ต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และผู้สอบบัญชีท้ัง 3 รายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2563-64 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

• ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ เป็นจ านวน 600,000 บาท 

• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจ านวน 600,000 บาท  

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจ าปีลดลงจากค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 จ านวน 200,000 บาท 

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563-64 



ในการนี้ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563-64 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  อนุมัติการแต่งตั้งนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือนางสาวนิตยา 
เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563-64 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ จัดท า และลงนามในรายงานการสอบ
บัญชี และ 

2. อนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท     

โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนนเป็นดังนี้ 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย  2,307,291,705 เสียง  100.0000 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  0.0000 
จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  

2,307,291,705 เสียง  

งดออกเสียง  0 เสียง  

บัตรเสีย  0 เสียง  

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุม
ทราบ 

นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท รายงานว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้สิ้นสุดสถานะจากการเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการท าค าเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลค าสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ จึงขอเสนอ ให้แก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบหมาย
ให้บุคคลที่เหมาะสมด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนตามความจ าเป็น และเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ 



 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 2 

ข้อความอื ่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี ้ให้ถือและ
บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบร ิษัท
มหาชนจ ากัด และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องทุกประการ 

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
จะปฏิบัติตามข้อบังคับประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 
การท ารายการที ่เกี ่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย 

ข้อ 2  

ข้อความอื ่นที ่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและ
บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบร ิษัท
มหาชนจ ากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

 

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
นายสมชาย อนันต์นาคิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงต้องออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ประธานฯ ชี้แจงว่า เหตุผลที่บริษัทฯ ต้องออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นเป็นเหตุผล
ของเฟรเซอร์สฯ ผู้ท าค าเสนอซื้อ ซึ่งมีเงื่อนไขก าหนดว่า หากมีผู้เสนอขายหุ้นของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ท าค าเสนอซื้อก็จะด าเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น การที่บริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นการด าเนินการตามความประสงค์และ
เงื่อนไขของเฟรเซอร์สฯ ผู้ท าค าเสนอซื้อ 

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ช้ีแจงเพิ่มเติม
ว่า เหตุผลอีกประการหนึ่งเนื่องจากข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนดให้บริษัทฯ ที่จะคงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ดังนั้น การที่บริษัทฯ มีจ านวนผู้
ถือหุ้นรายย่อยไม่ถึงร้อยละ 5 คือประมาณร้อยละ 0.5 จึงท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2 

ในการนี้ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 
2 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี ้ 

 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย  2,307,291,705 เสียง  100.0000 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง  0.0000 

บัตรเสีย  0 เสียง  0.0000 
จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2,307,291,705 เสียง   

 
วาระที่ 9    เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระ
การประชุมที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่ 

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
แสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือวาระอื่น  

นางสาวเบญจารจิส วนิชชานันท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ส าหรับปี 2564 บริษัทฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ย
ประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนแก่คณะกรรมการ ใช่หรือไม่  

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนแก่คณะกรรมการ 
ส าหรับปี 2564   

นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ ์ผู้ถือหุ้น ขอสอบถาม นโยบายบริหารของบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 เพื่อพิจารณาว่าจะถอื
หุ้นต่อหรือขายหุ้น  

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายหลังจากการควบรวมธุรกิจ ท าให้เกิดการพัฒนาที่บริษัทฯ พยายามมองหาศักยภาพที่จะ
ลดต้นทุน นอกจากน้ี บริษัทฯ เข้าสู่ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้เกิด
การชะลอตัวของธุรกิจ  ประกอบกับบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบจากธุรกิจให้เช่า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรักษาคู่ค้าทาง
ธุรกิจและสนับสนุนคู่ค้าทางธุรกิจให้ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ส าคัญว่าบริษัทฯ จะผ่านพ้นวิกฤติไปพร้อมกับคู่
ค้าทางธุรกิจในรูปแบบใด ในขณะที่ก็ต้องดูแลงบดุล (Balance Sheet) ของบริษัทฯ เช่นกัน ซึ่ง คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล ก็ท าการ
ทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนที่จะเกิดขึ้นต่อไป และตามที่คุณธนพล  ศิริ



ธนชัย และคุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล ได้เรียนชี้แจงไปว่าส าหรับการพัฒนาการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ก็ได้พิจารณาความ
เสี่ยงรอบด้านและการลดต้นทุนอย่างรอบคอบ ซึ่งจะเห็นว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 บริษัทฯ ก็ได้ระมัดระวังการซื้อวัตถดุิบ
เพิ่มเติม การลดสินค้าคงค้าง เพื่อให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถน ากระแสเงินสดเข้ามาหมุนเวียนภายในบริษัทฯ  

เรื่องการควบรวมธุรกิจ เห็นว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงออกไปที่ดีเพื่อให้ตอบโจทย์กับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน 
ซึ่งแต่เดิม ธุรกิจพวกคลังสินค้าหรือโลจิสติกส์ ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าท่ีควร อย่างไรก็ดี ธุรกิจดังกล่าวกลับได้รับการตอบรับที่ดี
ในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้  

นายบุญมี ชินนาบุญ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่า แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 เป็นเช่นไร มี
แนวโน้มที่ก าไรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่  

ประธานฯ ช้ีแจงว่า บริษัทฯ ยังไม่สามารถแจ้งผลประกอบการที่เป็นรูปธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ณ ขณะนี้ ซึ่งเรียกได้
ว่าปี 2564 เป็นปีท่ีท้าทายที่ต้องผ่านวิกฤติไปด้วยกัน อย่างที่เรียนช้ีแจงไปว่า บริษัทฯ พยายามลดต้นทุนในการบริหารจัดการของ
กลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม และบริษัทฯ จะพยายามท าทุกมาตราการเพื่อรัดเข็มขัด แต่ก็เตรียมความพร้อมเพื่อจะรับโอกาสใหม่
ด้วย  

เมื่อท่ีประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามารว่มประชุม และ
ได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา 15.10 น. 
 

ลงช่ือ               ประธานกรรมการ/ 
 (นายปณต สิริวัฒนภักดี)    ประธานท่ีประชุม 
 
 

ลงช่ือ        เลขานุการบริษัท/ 
                     (นางสาวปรัศนีย์  สุระเสถียร)    ผู้บันทึกการประชุม 
 

 


