รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษทั ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม
ประชุมเมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสัญญาณจากสานักงานใหญ่ของ
บริษัท ณ ห้องประชุมของบริษัท Raimon Meeting Room ตัง้ อยู่ทเี่ ลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.
นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานคณะกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็นประธาน (“ประธาน”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) และ นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการ”)
ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ของบริษัท และมอบหมายให้เลขานุการ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้เข้าร่วมประชุม
เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจานวนรวม
ทั้งสิ้น 35 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจานวน 9 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจานวน 26 ราย นับจานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น
2,547,175,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0470 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจานวนทั้งสิ้น
4,172,484,127 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยประธานได้กล่าวแนะนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษา
ของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจานวน 9 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)
1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช

ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

รองประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน แคนเชลโลนี

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

5. นายกรณ์ ณรงค์เดช

ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

6. นายสเตฟาน มิเชล

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร

7. นาย ตัน ซวี เบ็ง เคลวิน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

8. นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น

กรรมการบริหาร

9. นายสถาพร อมรวรพักตร์

กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชี

2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล

ผู้สอบบัญชี

3. นายรณกฤต อิ่มทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
1. นางสาวภาสิตา นานานุกูล

ทนายความอาวุโส

2. นางสาวธนัชชญาน์ ปิยะพิชาญพงศ์

ทนายความ

3. นางสาวณัฐวรา เศวตมาลย์

ทนายความ

เพื่ อ ความมั่ นใจในระบบการประชุมผู้ ถื อ หุ้น ผู้ ด าเนิ น การประชุม ได้ ชี้แจงว่า การประชุมสามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจาปี 2564 ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ ดาเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ รับการรับรอง
จากสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบทีส่ อดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดาเนินการประชุมได้
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดาเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้
1.

ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.

การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้อง
ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน
เป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

3.

กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

•

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน

•

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละ
วาระ ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง
E-Voting เพื่อทาการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กาหนด คือ 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี
pop-up สอบถามอีกครั้งนึงว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

•

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทาได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อกี ครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการ
ลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

•

สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome
เพื่อทาการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

•

เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและ
เสียงของการประชุมต่อ

4.

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกาหนดระยะเวลา ระบบจะนับคะแนน
ของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

5.

ระบบจะทาการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่ าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จานวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

6.

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

7.

ในการออกเสียงในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียง

8.

เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

9.

การประชุ ม จะพิ จ ารณ าเรื่ อ งตามล าดั บ ระเบี ย บวาระในหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม โดยจะน าเสนอข้ อ มู ล ในแต่ ล ะวาระ และ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนั้น ๆ โดยสามารถเริ่มส่งคาถามหรือ
แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางและวิธีการ ดังนี้
•

การสอบถามโดยการสนทนา กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้ (1) ให้ท่านไปที่
เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) (2) เมื่อผู้ดาเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่
จะดาเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
พูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดาเนิน
รายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

•

เรื่องอื่น ๆ

การสอบถามโดยการพิมพ์ สามารถทาได้โดยการ (1) ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ (2) กดปุ่ม
Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ เพื่อที่ผู้ดาเนินการประชุมจะได้ทาการอ่านคาถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ความคิดเห็นหรือคาถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานจะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหม่ในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณา

กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดาเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคาถามเพิ่มเติม สามารถ
พิมพ์คาถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทาการอ่านคาถามของท่านในภายหลัง
กรณี ที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือซักถามผ่านช่องทางแชทหรือช่องทางสนทนา จะต้องแจ้งชื่อและ
นามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถามหรือแสดง
ความเห็นในประเด็นที่ซ้ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กาหนด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดาเนินการใด ๆ ทีเ่ หมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วม
ประชุมซักถาม ประธานจึงเริ่มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือประชุมตามลาดับ ดังนี้
วาระที่ 1

เพื่อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายงานประจาปี 2563 และ
แผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
ประธานขอให้นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร นายสเตฟาน มิเชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และ
นายสถาพร อมรวรพักตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายสถาพร อมรวรพักตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40
ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดาเนินการของบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา ดั งนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดาเนิน งาน และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563
ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว
ในการนี้ นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2563 ดังนี้
ความสาเร็จในปี 2563

•

ในปี 2563 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 3,046 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัท
แรก ๆ ที่มีการปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการจัดทา
รายการส่งเสริมการขาย (Hot Deal) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 โดยสามารถสร้างยอดขายได้ทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท
และสามารถปิดการขายโครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก ได้ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถขายห้องชุดในโครงการเดอะ ดิโพล
แมท สาทร โครงการเดอะ ลอฟท์ เอกมัย และโครงการยูนิกซ์ เซาท์ พัทยา ได้ทั้งหมดแล้ว

•

ในเดือนตุลาคม 2563 บริษัทได้มีการจัดทารายการส่งเสริมการขายสาหรับโครงการเดอะ มิราเคิล ไนน์ ที่ห้างสรรพสินค้า
ดิ เอ็มโพเรียม เป็นเวลา 9 วัน ซึ่งทาให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายจากโครงการดังกล่าวได้ประมาณ 600 ล้านบาท
นอกจากนี้ โครงการเด่น ของบริษัทคือ โครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม ซึ่งตั้งแต่ได้ทาการเปิดการขายจนถึงสิ้นปี 2563 มี
ยอดขายรวมทั้งสิ้น 2,786 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 81

ผลการดาเนินงานและข้อมูลสาคัญทางการเงิน
•

บริษัทมียอดขายในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 5 โดยในปี 2563 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 3,046 ล้านบาท ในขณะที่
ในปี 2562 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 2,909 ล้านบาท

•

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 12 โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,172 ล้าน
บาท ในขณะที่ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,620 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการโอนทั้งสิ้น 2,961 ล้านบาท

•

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทมีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่
1.04 เท่า ในขณะที่ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.63 เท่า
นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังสามารถชาระหนี้เงินกู้จากธนาคารและในส่วนที่เป็นหุ้นกู้ประมาณ 3,000 ล้านบาท และมี
เงินสดหมุนเวียนประมาณ 800 ล้านบาทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564

•

สัดส่วนรายได้หลักร้อยละ 93 ของรายได้ทั้งหมด ในปี 2563 ของบริษัทมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และรายได้อื่น ๆ
ร้อยละ 7 ซึ่งมาจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทหยุดการดาเนินงานแล้วในช่วงปลายปี 2563 และรายได้
จากค่าธรรมเนียมการตลาดและค่าธรรมเนียมการค้าประกันดอกเบี้ย

•

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ในปี 2563 (โดยไม่รวมรายการพิ เศษ) จานวน -484 ล้านบาท เนื่องจากมี การจัดทารายการ
ส่งเสริมการขายสาหรับ ห้องชุดหลายโครงการ ในช่วงระยะแรกของสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทได้มีการลดราคาห้องชุดของโครงการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อทาให้ห้องชุดที่เหลืออยู่
สามารถขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทได้กาหนดไว้ท่ามกลางสถานการณ์ในปัจจุบัน

•

บริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 6,565 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) ห้องชุดของโครงการที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง ได้แก่ ห้องชุดในโครงการเทตต์ ทเวลฟ์ จานวน 2,547 ล้านบาท โครงการดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ จานวน
2,231.4 ล้านบาท และโครงการเดอะ ลอฟท์ ราชเทวี จานวน 644.6 ล้านบาท และ (2) ห้องชุดของโครงการที่ก่อสร้าง

เสร็จพร้อมโอน ได้แก่ ห้องชุดในโครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม จานวน 1,025.1 ล้านบาท โครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก จานวน
48.5 ล้านบาท และโครงการอื่น ๆ อีกจานวน 41.6 ล้านบาท
•

บริษัทมีห้องชุดที่พร้อมขายอยู่ที่ประมาณ 9,815.9 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) ห้องชุดของโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ได้แก่ ห้องชุดในโครงการเทตต์ ทเวลฟ์ จานวน 1,799.4 ล้านบาท โครงการดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ จานวน
2,991.9 ล้านบาท และโครงการเดอะ ลอฟท์ ราชเทวี จานวน 3,134.4 ล้านบาท และ (2) ห้องชุดของโครงการที่ก่อสร้าง
เสร็จพร้อมโอนในโครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม จานวน 756.7 ล้านบาท โครงการเดอะ ริเวอร์ จานวน 731.6 ล้านบาท
โครงการเดอะ ดิโพลแมท จานวน 251.8 ล้านบาท และโครงการอื่น ๆ จานวน 150 ล้านบาท

ความคืบหน้าของโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
•

โครงการดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ บริษัทมียอดขายจากโครงการดังกล่าวแล้วร้อยละ 50 ซึ่งห้องชุดขนาดใหญ่ได้ถูกขายไป
หมดแล้ว ได้แก่ ห้องชุดประเภท 3 – 4 ห้องนอน ห้องชุดแบบ 2 ชั้น (Duplex) และ เพนท์เฮาส์ (Penthouses) โดยห้องชุด
ที่เหลือรอการขาย ประมาณร้อยละ 50 ได้แก่ ห้องชุดประเภท 1 – 2 ห้องนอน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ มีการก่อสร้าง
เสร็จไปแล้วประมาณร้อยละ 33

•

โครงการเทตต์ ทเวลฟ์ บริษัทมียอดขายจากโครงการดังกล่าวแล้วร้อยละ 68 และมีการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ
ร้อยละ 18 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการดาเนินการปรับปรุงสานักงานขาย ซึ่งจะเปิดให้ลูกค้าเข้าชมอีกครั้งในกลางเดือน
พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ของสานักงานขาย เพื่อให้ผู้เข้าชมโครงการได้สัมผัสถึง ไลฟ์สไตล์
มากขึ้น จึงจัดให้มีร้านกาแฟสาหรับให้บริการลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ เพื่อทาให้โครงการมีความน่าสนใจมากขึ้น

•

โครงการวัน ซิตี้ เซนเตอร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 6.5 ไร่ บริเวณเพลินจิต ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
ให้แก่บริษัท โดยมีการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วประมาณร้อยละ 35 ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ
60,000 ตารางเมตร และบริษัทเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นพื้นที่ทสี่ าคัญของกรุงเทพมหานครในอนาคต

แนวทางในการดาเนินธุรกิจในปี 2564
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีแนวทางในการดาเนินธุรกิจในปี 2564 ดังนี้
•

การมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยและความยืดหยุ่น โดยมุ่งเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้
(1)

การรักษากระแสเงินสดของบริษัท เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการดาเนินการต่าง ๆ ตามแผนงานของบริษัท ทั้งนี้ ใน
ปัจจุบัน บริษัทมีเงินสดสารองไว้ประมาณ 800 ล้านบาท

(2)

การสร้างการขายและการบริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากที่สุด เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัทจึงมีการพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์มากขึ้น โดยทา
การ Video Call และจั ด ท า Virtual Tour เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ลู ก ค้ าที่ ไม่ ส ามารถเดิ น ทางเข้ ามาชม
โครงการได้ และได้มีการขยายตลาดไปยังลูกค้าชาวจีน โดยจัดทา Official Account ของบริษัทในแอปพลิเคชั่น

WeChat เพื่อให้สามารถติดต่อกับลูกค้าชาวจีนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และจัดทาช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เช่น
Weibo Baidu และ เว็บ ไซต์ ต่ าง ๆ เพื่ อ เชื่อ มต่ อกั บ ลู กค้ าชาวจีน และในเดื อ นมิถุ น ายน บริษัท จะเข้าร่ วมงาน
Luxury Property Showcase ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะมีผู้ร่วมงาน
ชาวจีนที่สนใจจะเข้ามาเป็นลูกค้าของบริษัทประมาณ 6,000 คน ขึ้นไป และ
(3)

การเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในการทางานทุกด้านเพื่อความคล่องตัว และสุขอนามัย บริษัทมีการเพิ่มการใช้เทคโนโลยี
ในการทางานทุกด้านเพือ่ ความคล่องตัวและสุขอนามัยในทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการระหว่างก่อสร้าง หรือใน
สานักงานขาย โดยบริษัทมีมาตรการในด้านความสะอาดที่เคร่งครัด มีการจัดการฆ่าเชื้อเพื่อให้ถูกสุขอนามัย และมี
การตรวจวัดอุณหภูมิของคนงานที่เข้าทางานในตึก

•

การรักษาอัตรากาไรของบริษัท โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้เหมาะสม ทั้งค่าใช้จ่ายประจาและค่าก่อสร้าง
ซึ่งในไตรมาสที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษัทลดลงประมาณร้อยละ 25

•

การรักษาระดับพรีเซลล์ โดยบริษัทจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

การเตรียมพร้อมการเปิดตัวโครงการใหม่หลายโครงการ ซึ่งในปัจจุบันหลายโครงการมีความพร้อมที่จะเปิดตัวแล้ว
ทั้งนี้ บริษัท จะดาเนินการเปิดตัวโครงการดังกล่าวเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) คลี่คลายลงและตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความพร้อมมากขึ้น โดยบริษัทคาดว่าการเปิดตัว
โครงการใหม่จะเกิดขึ้นภายในปี 2564 นี้

(2)

การปรับภาพลักษณ์บริษัทและภาพลักษณ์โครงการที่ออกสู่สื่อต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าที่อายุน้อยลงได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ของลูกค้าของบริษัทคือ ลูกค้าที่ เป็น Young
Generation ซึ่งจะเห็นได้จากในโครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม ที่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มีอายุน้อยลง

(3)

การเพิ่มช่องทางการขาย โดยกระทาผ่านช่องทางออนไลน์และพันธมิตรต่าง ๆ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้มี
การดาเนินกิจกรรม Private Group กับ Luxury Brand ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ทั่ วโลก ทาให้ บริษัทสามารถสร้าง
ยอดขายจากการเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ในระดับนึง

เป้าหมายการดาเนินงานในปี 2564
•

ในปี 2564 บริ ษั ท ตั้ งเป้ าหมายรายได้ รวม (Total Revenue) ไว้ ที่ ป ระมาณ 2,700 ล้ านบาท เป้ าหมายด้ านยอดขาย
(Presales) ประมาณ 7,100 ล้านบาท และมี การส ารองงบลงทุ น (โดยไม่รวมส่ วนที่ เป็ น เงิน กู้ ) ไว้ที่ ประมาณ 1,200
ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทจะดาเนินการเปิดตัวโครงการใหม่ เช่น โครงการเดอะ ลอฟท์ ราชเทวี ซึ่งเป็นโครงการที่มีการ
เปิดตัวไปแล้ว แต่จะมีการเปิดตัวใหม่โ ดยทาให้โครงการมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อ ให้สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าย่าน
ราชเทวี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอายุน้อย และกลุ่มนักลงทุนในย่านราชเทวีได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 38 และในโซนสุขุมวิทตอนกลาง รวมทั้งบริษัทได้ทา
การซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโอเชียนฟร้อนวิลล่าระดับลักชัวรี่ส์ในเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทย
•

การปรับโฉมใหม่ของบริษัท เนื่องจากที่ผ่านมาภาพลักษณ์ในโครงการของบริษัท เป็นแบรนด์ที่มีความหรูหรา แต่อาจถูก
มองได้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ Niche และ Conventional บริษัทจึงมีการปรับปรุงแบรนด์ให้มีความทันสมัย และแข็งแกร่งมาก
ยิ่งขึ้น เน้นความหรูหรา ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทยึดถือมาตลอด โดยบริษัทได้ปรับโลโก้ (Logo) เป็นดังนี้
เดิม

ใหม่

นอกจากนี้ บริษัทมีการใช้นักออกแบบระดับโลก ในการออกแบบทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้โครงการมีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ภายใต้ การควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และมีก ารนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพื่ อ ใช้ในการพั ฒนา
โครงการต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจและเหมาะกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึน้
ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นในการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ากลุ่มที่มีอายุน้อยลง (Young Generation) แต่ยังคงรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมไว้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึง
ความต้องการของลูกค้าบริษัท
•

การต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากในอดีตบริษัท มีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมใน 3
ระดับ ได้แก่ ระดับไฮเอนด์ (Hi-End) ซึ่งมีราคาต่อยูนิตตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป ระดับลักชัวรี่ส์ (Luxury) ซึ่งมีราคาต่อยู
นิตตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ระดับอัลตร้าลักชัวรี่ส์ (Ultra Luxury) ซึ่งมีราคาต่อยูนิตตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป
นอกจากนี้ ในอนาคต บริษั ทจะมุ่ งเน้น ขยายฐานลูก ค้า ไปยังกลุ่ มลูก ค้า ในระดับ ลักชั วรี่ส์ (Luxury) และระดั บอั ลตร้า
ลักชัวรี่ส์ (Ultra Luxury) มากยิ่งขึ้น

•

บริษัทมีแผนทีจ่ ะพัฒนาโครงการต่าง ๆ ดังนี้
(1)

โครงการคอนโดมิ เ นี ย ม ซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะพั ฒ นาโครงการเพื่ อ
การลงทุนสาหรับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง และกลุ่ม ลูกค้าที่ซื้อเพื่อการลงทุน รวมทั้งได้มีการประสาน
ความร่วมมือกับแบรนด์โรงแรมชั้นนาระดับ 5 ดาว เพื่อจัดทา Branded Residence เพิ่มขึ้น

•

(2)

โครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ ได้แก่ บ้าน และวิลล่า เพื่อ ทาการขยายฐานลูก ค้า โดยบริษัทมีแผนที่จะ
สร้างจุดแข็งของโครงการดังกล่าว ให้มีความแตกต่างและโดดเด่น โดยการออกแบบโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้น
การใช้ชีวิตแบบลักชัวรี่ส์ (Luxury) ที่คานึงถึงการใช้งานจริง มิใช่เพียงความสวยหรูแค่ภายนอกเท่านั้น แต่
สามารถใช้งานและอยู่อาศัยได้จริง ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาโครงการทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด
ภูเก็ต

(3)

โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อการเกษียณอายุ (Senior Living) บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลและสนใจที่จะ
พัฒนาโครงการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทเห็นว่าเป็นช่องทางธุรกิจที่มีศักยภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดการใช้
ชีวิตในวัยเกษียณของคนเมือง นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการดังกล่าว จะช่วยให้บริษัท สามารถขยายฐาน
ลูกค้าไปในกลุ่มลูกค้าที่กาลังมองหาที่อยู่อาศัยเพื่อการเกษียณอายุ ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นตลาดที่กาลังเติบโต
โดยบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการเกษียณอายุในระดับไฮเอนด์ (Hi-End) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุ โดยบริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในด้านสุขภาพเพื่อทาให้โครงการของบริษัทมีความโดดเด่น
และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้มีพื้นที่สีเขียวที่สวยงาม มีการให้บริการและดูแล
สุขภาพในเบื้องต้น โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคงแข็งแรง รวมทั้งมีการพัฒนาโครงการที่
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เน้นความไม่แออัด เพื่อความสบายของผู้อยู่อาศัย

แผนรับรู้รายได้ในอนาคตของบริษัทในปี 2564 -2568 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ในอนาคตไว้ที่ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท
โดยจะเป็นรายได้จากโครงการเดอะลอฟท์ ราชเทวี โครงการสุขุมวิท 38 เฟส 1 โครงการสุขุมวิท 38 เฟส 2 โครงการ
โอเชียนฟร้อนวิลล่าระดับลักชัวรี่ส์ และโครงการในสุขุมวิทตอนกลาง โดยบริษัทได้ปรับปรุงพื้นที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งโครงการ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ โครงการโอเชียนฟร้อนวิลล่าระดับลักชัวรี่ส์ มีวิวทะเลเป็นจุดขาย โดยผู้อยู่อาศัยจะสามารถชมวิวทะเลได้จากวิลล่าทุก
หลัง และมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน โดยในวิลล่าทุกหลังจะมีสระว่ายน้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น จุดเด่นของโครงการ
ดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ บริ ษั ท มี โครงการ Luxury Branded Residence ซึ่ ง จะจั ด ให้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารพ่ อ บ้ า น (Butler
Service) เช่นเดียวกับการให้บริการในโรงแรมระดับ 5 ดาวอีกด้วย ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถ
ตอบโจทย์ลูกค้าในระดับไฮเอนด์ (Hi-End) ได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งสองโครงการดังกล่าวบริษัทมีแผนที่จะสร้างใน
จานวนยูนิตที่ไม่มากนัก เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความเป็นส่วนตัว
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าในโครงการที่ผา่ นมาของบริษัท ในส่วนของสภาพแวดล้อมของโครงการที่
มี เพื่ อ นบ้ า นและลู ก บ้ า นที่ ดี และในปี 2564 บริ ษั ท จะมี ก ารพั ฒ นาโปรแกรมของบริ ษั ท (Program) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า และระหว่างลูกบ้านด้วยกัน รวมทั้งเพื่อต่อยอดทางเศรษฐกิจระหว่างลูกบ้านต่อไป
ซึ่งถือเป็นโปรแกรมที่ดีในการคืนกาไรให้แก่ลูกบ้าน

•

ในการนี้ บริษัท คาดการณ์ ว่า แหล่ งที่ม าของรายได้ บริษัทในปี 2564 – 2568 จะมาจากการประกอบธุรกิจของบริษั ท
ดังต่อไปนี้

(1)

แหล่งที่มาหลักของรายได้ในปี 2564 บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยรายได้
ร้อยละ 86 จะมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ส่วนอีกร้อยละ 14 จะมาจากรายได้อื่น ๆ

(2)

แหล่ งที่ ม าหลั ก ของรายได้ ในปี ช่ วงปี 2565 - 2566 บริ ษั ท มี เป้ า หมายในการสร้ า งรายได้ ป ระมาณ 6,000
ล้านบาท โดยรายได้ร้อยละ 82 จะมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ส่วนอีกร้อยละ 12 จะมาจาก
ธุรกิจให้เช่าอาคารสานักงาน (โครงการวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์) นอกจากนี้ รายได้อีกร้อยละ 1 จะมาจากธุรกิจโรงแรม
และร้อยละ 5 จะมาจากรายได้อื่น

(3)

แหล่งที่มาหลักของรายได้ในช่วงปี 2567 - 2568 บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ ประมาณ 10,000 ล้าน
บาท โดยรายได้ร้อยละ 75 จะมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ส่วนอีกร้อยละ 20 จะมาจากธุรกิจให้
เช่าอาคารสานักงาน (ร้อยละ 10) และธุรกิจโรงแรม (ร้อยละ 10) นอกจากนี้ รายได้อีกร้อยละ 5 จะมาจาก
รายได้อื่น

นอกจากนี้ นายสถาพร อมรวรพั ก ตร์ ได้ ชี้ แจงถึ งนโยบายเกี่ ย วกั บ การต่ อ ต้ านการทุ จ ริต คอรั ป ชั น โดยบริษั ท มี ก ารชี้ แจง
แนวนโยบายในการทุจริต คอรัปชัน และประมวลจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจในงานปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ในปี 2563 ที่ผ่านมา
อีกทั้ง บริษัทได้ผ่านการรับรองการต่ออายุ ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย
ใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และบริษัทได้จัดทาคู่มือพนักงานสาหรับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นในเดือนธันวาคม 2563 โดย
สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้ กับพนั ก งานผ่ านการทาแบบทดสอบ และมี การกาหนดนโยบายการต่อ ต้านทุจริตและ
คอร์รัปชั่นไว้ในการประเมินผลงานประจาปีของพนักงานทุกคน
จากนั้น ผู้ดาเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้
แสดงความเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสาคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้
วาระที่ 1

คาถาม/ความเห็น/คาตอบ
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อัตราส่วนที่ธนาคารปฏิเสธการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อห้องชุดในโครงการของบริษัทเป็น
(ส่งคาถามล่วงหน้า) อย่างไร
นายสถาพร
อมรวรพักตร์
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายการเงิน

ได้ชี้แจงว่าลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อห้องชุดของบริษัทด้วยเงินสด โดยลูกค้า ส่วนใหญ่ที่ยื่นขอเงินกู้จะผ่านการ
อนุมัติจากธนาคาร มีลูกค้าเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ธนาคารจะปฏิเสธการให้สินเชื่อ
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ได้สอบถาม ในเรื่องดังต่อไปนี้

(ส่งคาถามล่วงหน้า) (1)
(2)

คุณภาพของยอดขายรอโอน (Backlog) ของบริษัทเป็นอย่างไร
หากทาสัญญาซื้อขายห้องชุดของบริษัท ลูกค้าจะต้องชาระเงินดาวน์เท่าไร

(3)

บริษัทคาดว่าลูกค้าทีจ่ องห้องชุดไว้จะมารับโอนห้องชุดเมื่อถึงกาหนดหรือไม่ และช่วงระยะเวลาใดที่
ลูกค้ารับโอนห้องชุดมากที่สุด

(4)

บริษัทมีบริการพิ เศษสาหรับ ลูกค้าต่างชาติ เพื่อ จูงใจให้ ลูกค้าดาเนินการรับโอนห้องชุด เร็วขึ้น
หรือไม่

นายกรณ์ ณรงค์เดช ได้ชี้แจงว่า ตามสัญญาซื้อขายห้องชุด กาหนดให้ลูกค้าต้องชาระเงินดาวน์ประมาณร้อยละ 15 – 20 ของ
ประธานเจ้าหน้าที่
ราคาห้องชุดทั้งหมด ซึ่งการกาหนดให้ลูกค้าจ่ายเงินดาวน์จานวนค่อนข้างมากตามข้างต้น จะช่วยลด
ฝ่ายบริหาร
โอกาสที่ลูกค้าจะไม่รับโอนห้องชุดของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยในปี 2563 ที่ผ่านมามีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าทีไ่ ม่มารับโอนห้องชุดใน
ปี 2563 มีอัตราส่วนที่สูงขึ้น โดยมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 13 ซึ่งจากค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาของบริษัทจะอยู่ที่ร้อยละ
5 – 8 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ลูกค้าชาวจีนไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ และมีมาตรการ
ควบคุมเงินทุน (Capital Control) อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถขายห้องชุดที่ลูกค้าไม่รับโอนดังกล่าวได้
ภายในระยะเวลา 1 – 2 เดือนหลังจากนั้น
นอกจากนี้ ช่วงระยะเวลาการโอนห้องชุด จะขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละปี ขึ้นอยู่ว่า
โครงการนั้น ๆ ก่อสร้างเสร็จในช่วงใด โดยในต้นปี 2564 ได้มีการโอนโครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม เป็น
ส่วนมาก และในปลายปี 2565 จะมีการโอนโครงการดิ เอสเทลล์ เป็นส่วนมาก
สาหรับการจูงใจลูกค้าต่างชาติ นั้น บริษัทได้จัดทาโครงการเพื่อให้บริการพิเศษแก่ ลูกค้าต่างชาติ โดย
ร่วมมือกับทาง Elite Card โดยให้ลูกค้าต่างชาติที่ซื้อห้องชุดที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับสิทธิ
พิ เศษวีซ่ าพั กอาศัย ระยะยาว 5 ปี ซึ่ งได้ เริ่ม โครงการดั งกล่ าวไปแล้ วตั้งแต่ช่ วงเดือ นธั นวาคม 2563
ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้มีส่วนในการจูงใจลูกค้าต่างชาติเป็นอย่างมาก
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ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นมากจนส่งผลกระทบต่อกาไรของบริษัท ซึ่งเข้าใจว่าเกิดจากการ
(ส่งคาถามล่วงหน้า) ลดราคาห้องชุดในโครงการต่าง ๆ เพื่อ กระตุ้นยอดขายของบริษัท จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายใน
การลดต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างไรบ้าง
นายกรณ์ ณรงค์เดช ได้ชี้แจงว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ราคาเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่
ปัจจัยหลักที่ทาให้ลูกค้าตัดสินใจในการเลือกซื้อ ห้องชุดของบริษัท แต่ก็มิใช่เป็นปัจจัยเดียวที่ทาให้ลูกค้า
ฝ่ายบริหาร
ตัดสินใจ เนื่องจากยังคงมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อห้องชุดในโครงการ ได้แก่ สิ่งอานวย
ความสะดวกของโครงการ ตัวโครงการ สถานที่ตั้ง เป็นต้น ซึ่งโครงการของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นโครงการ
ระดับ Hi-End และตั้งอยู่ในทาเลที่ดี พร้อมทั้งมีการให้บริการส่วนกลางที่เพียงพอและมีระดับ
ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ สถานที่ตั้งและคุณภาพของโครงการจะเป็นสิ่ง
ที่ทาให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อห้องชุดในโครงการได้ง่ายยิ่งขึ้น และบริษัทไม่ประสงค์ที่จะแข่งขันในการลด
ราคาห้องชุด เนื่องจากบริษัทเห็นว่า ที่ตั้งและคุณภาพของโครงการมีความสาคัญมากกว่า นอกจากนี้
บริษัทมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่ไม่จาเป็นลง โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายของบริษัท

ลดลงไปประมาณร้อยละ 25 ทั้งนี้ ในส่วนค่าใช้จ่ายในการทาการตลาด บริษัทได้พิจารณาแผนการตลาด
และการส่งเสริมการขายอย่างรอบคอบก่อ นที่จะลงมื อ ทาการตลาด รวมทั้ งจัดให้ มีการวิเคราะห์และ
ติดตามผลที่ได้รับจากการทาการตลาดดังกล่าวอีกด้วย ทั้งนี้ หากแผนการทาการตลาดใดที่สามารถ
สร้างยอดขายกลับมาให้แก่บริษัท บริษัทก็จะเน้นการทาการตลาดตามแผนการนั้นมากยิ่งขึ้น ในทาง
กลับกัน หากแผนการตลาดใดที่สร้างยอดขายให้แก่บริษัทได้ไม่มากนัก บริษัทก็จะไม่ใช้ แผนการตลาดนั้น
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าค่าใช้จา่ ยในแต่ละรายการจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่าที่สุด
บริษัทมีกลยุทธ์หรือทิศทางในการดาเนินธุรกิจในรูปแบบใด เพื่อที่จะทาให้กิจการของบริษัทเติบโตขึ้น เพื่อ
(ส่งคาถามล่วงหน้า) สร้างกาไร สามารถปันผลได้
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นายกรณ์ ณรงค์เดช ได้ชี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ของบริษัทในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2564 - 2568) ไว้ที่ 1 หมื่นล้านบาท
ประธานเจ้าหน้าที่
โดยแบ่งเป็นรายได้จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
ฝ่ายบริหาร
•
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ร้อยละ 75 ซึ่งบริษัทมีอีกหลายโครงการที่จะเปิดตัวในอนาคต ซึ่ง
ได้แก่ โครงการเดอะลอฟท์ ราชเทวี โครงการสุขุมวิท 38 เฟส 1 โครงการสุขุมวิท 38 เฟส 2 โครงการ
โอเชียนฟร้อนวิลล่า โครงการ Luxury Branded Residence
•

ธุรกิจอาคารสานักงานเพื่อเช่า ร้อยละ 10 ได้แก่ โครงการวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ซึ่งคาดว่าการก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในอีกไม่นานนี้

•

ธุรกิจโรงแรมร้อยละ 10

•

รายได้อื่น ๆ ร้อยละ 5

นอกจากนี้ บริษัทยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากบริษัทสามารถสร้างยอดขายได้ในทุกสัปดาห์ และบริษัท
เชื่อว่าลูกค้าในระดับลักชัวรี่ส์ยังคงมีกาลังซื้ออยู่ และบริษัทจะพัฒนาต่อไปเพื่อให้สามารถสร้างยอดขาย
ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
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แผนการตลาดของบริษัท ที่ได้กระทาผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นอย่างไรบ้าง

(ส่งคาถามล่วงหน้า)
นายกรณ์ ณรงค์เดช เนื่องด้วย สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ลูกค้าไม่
ประธานเจ้าหน้าที่
สามารถเข้าชมโครงการของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ทาแผนการตลาด ผ่านช่องทาง Video Call และ Virtual
ฝ่ายบริหาร
Tour โดยแผนการดังกล่าว ทาให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายจากลูกค้าต่างชาติได้ร้อยละ 10 โดยบริษัท
เชื่อว่าการทาการขายผ่านทาง Video Call และ Virtual Tour จะเป็นอีกทางหนึ่งในการเพิ่มยอดขายของ
บริษั ท นอกจากนี้ หากสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผ่านพ้นไป บริษัทคาดการณ์ว่าลูกค้าจะทาการซื้อ ห้องชุดผ่านช่องทาง Video Call และ Virtual Tour
มากขึ้น และบริษัทจะทาการพัฒนาการขายผ่านช่องทาง Video Call และ Virtual Tour เพื่ อให้ลูกค้า
สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น
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บริษัทมีแผนการตลาดเพื่อจูงใจในกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นชาวต่างชาติร้อยละ 40 - 50 หรือไม่ อย่างไร

(ส่งคาถามล่วงหน้า)
นายกรณ์ ณรงค์เดช ลูกค้าหลักต่างชาติของบริษัท คือ ลูกค้าชาวจีน และบริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้าชาวจีน โดยบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่
ได้สร้าง Official Account ในแอปพลิเคชั่น WeChat เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารหลัก (Customer
Touch-Point) เพื่อให้ลูกค้าชาวจีนติดต่อกับบริษัทได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น อีกทั้ง บริษัทจะเข้า
ฝ่ายบริหาร
ร่วม Luxury Property Showcase ซึ่งจัดขึ้น ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนมิถุนายน
2564 ที่จะถึงนี้อีกด้วย เพื่อทาการตลาดโครงการของบริษัทให้แก่ลูกค้าชาวจีนต่อไป
สาหรับลูกค้าในประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์ บริษัทได้มีการทา Customer Touch-Point ผ่านทางสื่ อ
ต่างๆ เพื่อทาให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในระดับอัลตราลักชัวรี่ส์ในแถบทวีปเอเชียได้
นอกจากนี้ บริษัทยังมีกลุ่มลูกค้า ซึ่งอยู่ในทวีปยุโรป เช่น เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ และลูกค้า ที่อยู่ใน
ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย และในอนาคตจะดาเนินการจัดตั้ง European Desk เพื่อทาการตลาดในส่วน
ของลูกค้าในทวีปยุโรป และในอนาคตบริษัทจะขยายไปยังทวีปตะวันออกกลางและจัดตั้ ง Middle East
Desk ขึน้ อีกด้วย
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1

จากภาพรวมกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทคาดการณ์ว่าจะต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่

(ส่งคาถามล่วงหน้า)
นายสถาพร
อมรวรพักตร์
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายการเงิน

เนื่องด้วย ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลดค่าใช้จ่ายบางประการลง ทาให้บริษัทยังมีกระแสเงินสด
คงเหลือประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการลงทุนของบริษัท
ในปี 2564 ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงยังไม่มีแผนการที่จะเพิ่มทุนของบริษัทแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2
บริษัทมีแผนการดาเนินธุรกิจกับผู้ถือหุ้นสิงคโปร์รายใหม่อย่างไร
(ผ่านช่องทาง chat)
นายกฤษณ์
ณรงค์เดช
ประธาน
คณะกรรมการ

บริษัทจะมีการพัฒนาโครงการร่วมกันกับผู้ถือหุ้นสิงคโปร์รายใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Capella และจะมี
โครงการใหม่ภายในปี 2564 นี้ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในโครงการดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ต่อไป

เนื่องด้วย ผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 724 ล้านบาท ซึ่งลดลง
(ส่งคาถามล่วงหน้า) จากปีก่อน 60 ล้านบาท บริษัทจะแผนการดาเนินการธุรกิจอย่างไร เพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาทากาไรได้
อีกครั้ง
ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3

นายสถาพร
อมรวรพักตร์
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายการเงิน

ในปี 2563 เป็นปีที่มีสถานการณ์ที่ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ หยุดชะงักไปชั่วขณะ และนักลงทุนก็หยุดการ
ลงทุนในตลาดหุ้นกู้เป็นระยะเวลาหนึ่ง อีกทั้ง ผลกระทบดังกล่าวไม่ได้เกิดกับตลาดอสังหาริมทรัพย์เพียง
อย่างเดียว ในตลาดอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน บริษัทจึงได้ทาการ
ขายที่ดิน และให้ส่วนลดแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดในบริษัท ทั้งนี้ แม้การเพิ่มกระแสเงินสดจากการ
ขายที่ดินจะทาให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนขึ้นกว่าเดิม แต่การดาเนินการดังกล่าวก็ช่วยทาให้บริษัท
สามารถชาระหนี้หุ้นกู้คืนได้เป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และยังสามารถชาระเงินกู้ ให้แก่ธนาคารอีก
2,000 ล้านบาท ซึ่งรวมยอดทั้งหมดแล้วบริษัทสามารถชาระหนี้ได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท ในปี 2563
ดั ง นั้ น แม้ ว่ า ผลประกอบการของบริ ษั ท จะขาดทุ น แต่ ก็ ท าให้ บ ริ ษั ท มี ก ระแสเงิ น สดเพี ย ง พอในการ
ดาเนินงานในปี 2563 และ เพียงพอต่อการดาเนินการธุรกิจตามแผนการลงทุนของบริษัทต่อไปในอนาคต

นายกฤษณ์
ณรงค์เดช
ประธาน
คณะกรรมการ

ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งสิ้น โดยการขาดทุนดังกล่าวเกิดมาจากการที่บริษัทประสงค์ที่จะ
จัดการกับหนี้สินต่าง ๆ ของบริษัทให้เรียบร้อย ในการขายที่ดินในซอยสุขุมวิท 19 ทาให้เกิดการขาดทุน
ประมาณ 200 ล้านบาท แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดของบริษัท คือ การที่บริษัทต้องรักษากระแสเงินสดไว้ อีกทั้ง
บริษัทยังได้ทาการปิดกิจการที่ไม่มีกาไร ได้แก่ ร้านอาหารทั้งหมด และสานักงานที่สิงคโปร์ รวมทั้งได้มีการ
ทาแผนการส่งเสริมการขายครั้งยิ่งใหญ่ (Big Sale) ในเดือนพฤษภาคม ปี 2563 เพื่อรักษากระแสเงินสด
ของบริษัท เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่งบริษัทเห็นว่าว่าการดาเนินการดังกล่าวช่วยทาให้ประสบความสาเร็จในการรักษากระแส
เงินสดเอาไว้ ในการนี้ บริษัทขอชี้แจงว่า การขาดทุนในครั้งนี้เป็นรายการพิเศษ (Extraordinary item) ซึ่ง
ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3

บริษัทคาดการณ์ว่า ผลการดาเนินงานในปี 2564 จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

(ส่งคาถามล่วงหน้า)
นายกรณ์ ณรงค์เดช บริษัทคาดการณ์ ว่า ในปี 2564 จะมีรายได้ รวมประมาณ 2,700 ล้านบาท ซึ่ งมาจากการโอนห้องชุดใน
ประธานเจ้าหน้าที่
โครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม เป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทจะพยายามขายและโอนห้องชุดในโครงการที่ก่อสร้าง
เสร็จและพร้อมอยู่แล้ว รวมทั้งมีแผนงานเปิดตัวโครงการใหม่ ที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้นนี้ และแผนการลด
ฝ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นลง เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มกระแสเงินสดเข้ามาในกิจการของบริษัท
หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานขอให้นายสถาพร อมรวรพักตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายสถาพร อมรวรพั ก ตร์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารฝ่ า ยการเงิ น แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมาตรา 112 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ”) และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกาหนดให้บริษัทจะต้องจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของทุกปี
ในการนี้ บริษัทได้จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมี รายละเอียดปรากฏอยู่ตามหมวดที่ 4 งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อ
“รายงานของผู้สอบบัญชี” “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นใน
รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน - สินทรัพย์
หน่วย: ล้านบาท

การลดลงของสินทรัพย์ตามข้างต้น เป็นการลดลงในส่วนของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากมีการโอนห้องชุดให้แก่
ลูกค้า นอกจากนี้ การลดลงของเงินสดนั้น เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น การชาระหนี้หุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน และการชาระหนี้ เงินกู้ให้แก่
ธนาคาร โดยการดาเนินการชาระหนี้ดงั กล่าว ส่งผลทาให้บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงจากปี 2563 เป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นผลทาให้บริษัทมี
อัตราหนี้สินต่อทุนลดลงจากเดิม 1.4 เท่า คงเหลือเพียง 0.64 เท่า อันทาให้บริษัทสามารถก่อหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อขยายกิจการในอนาคตได้
อีกด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน - หนี้สิน
หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน – ส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย: ล้านบาท

งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2564 บริษัทมีการโอนยูนิตในโครงการเดอะลอฟท์ สีลม ซึ่งเป็นโครงการที่ปลอดหนี้จากธนาคาร ทาให้ ณ ขณะนี้
บริษัทมีเงินสดคงเหลือประมาณ 800 ล้านบาท

จากนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็ นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
มติ ที่ ป ระชุม ที่ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ว มีม ติ อ นุมั ติ งบการเงิน ของบริ ษัท ส าหรับ รอบปีบั ญ ชีสิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธั นวาคม 2563 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มีผถู้ อื หุน้

จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

เห็นด้วย

หมายเหตุ
ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิม่ ขึ้นจากตอนเริม่ ประชุม จานวน 3 ราย โดยมี
จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น 52,396,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจานวน 38 ราย รวมจานวนหุ้นได้
2,599,572,005 หุ้น
วาระที่ 3

เพื่ออนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็นเงินทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของบริษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานขอให้ นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 46 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้า มี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมี
ข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้ต้องมีทุนสารองมากกว่านั้น
ในปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,172,484,127 บาท และมีทุนสารองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็นจานวน 134,000,000
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.21 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อย่างไรก็ดี
บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 849,818,872 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 พิจารณางดจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2563
นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กาหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ บริษัทมี

นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสารองตามกฎหมาย
เมื่อบริษัทมีกาไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 849,818,872 บาท ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ บริษัทจึงควรต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดาเนินงาน การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดาเนินการของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ
จากนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ป ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มี ผู้ใดแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกาไรเพือ่ เป็นเงินทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล
จากผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มีผถู้ อื หุน้

จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

เห็นด้วย

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษั ทที่ต้องออกตามวาระ
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ประธานขอให้กรรมการบริษัทที่ต้องออก
ตามวาระ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุ มครั้งนี้ กล่าวคือ (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช (2) นายกรณ์ ณรงค์เดช และ (3) นายสเตฟาน
มิเชล ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ จากนั้น ประธานขอให้ นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการ เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 16 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญ ประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยจะเลือกตั้งกรรมการที่
ออกจากตาแหน่งตามข้อนี้ให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ของบริษัทมีกรรมการบริษัทที่
ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชือ่ กรรมการ
ทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

ตาแหน่ง

1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช

ประธานคณะกรรมการบริษัท

2. นายกรณ์ ณรงค์เดช

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร
กรรมการ

3. นายสเตฟาน มิเชล

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2563
7/8

จานวนครัง้ ที่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2563
-

จานวนปีทดี่ ารง
ตาแหน่งกรรมการ
ของบริษทั
1 ปี 5 เดือน

7/8
-

5/5

1 ปี 5 เดือน

-

0/0

1/1

-

-

2/2
0/0

7.5 เดือน

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลใด ๆ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ประการใด
ทั้งนี้ เนื่องด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท 2 ท่าน ได้ลาออกจากตาแหน่ง จึงทาให้มีกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทนไม่ครบองค์ประชุมที่จ ะสามารถที่จะจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนเพื่ อ
พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ได้
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และมีความเห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตาแหน่ง
จานวน 3 ท่าน ดั งกล่าวข้างต้น เป็น ผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญอั นเป็น ประโยชน์ ต่อการ
ดาเนิ นงานของบริษัท รวมทั้ง มีคุณ สมบัติ และไม่ มีลัก ษณะต้อ งห้ามตาม พ.ร.บ. บริ ษั ทมหาชนจากั ด และพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริทที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
จากนั้น เลขานุการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และจะทาการพิจารณา
อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

มติที่ป ระชุม ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติอนุ มัติ การเลือกตั้ง (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช (2) นายกรณ์ ณรงค์ เดช และ (3)
นายสเตฟาน มิเชล กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้
1.

มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผถู้ อื หุน้

จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

เห็นด้วย

2.

มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผถู้ อื หุน้

จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

เห็นด้วย

3.

มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสเตฟาน มิเชล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผถู้ อื หุน้

จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

เห็นด้วย

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สาหรับปีบัญชี 2564
ประธานขอให้ นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 14 กาหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับ
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาหรับ ปี 2564 กาหนดไว้ภายในวงเงินไม่ เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้ วน) โดยให้
คณะกรรมการบริษั ทเป็น ผู้มีอานาจในการจัดสรรเงิน ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 ให้แก่ก รรมการบริษั ทตามความ
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ เนื่องด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท 2 ท่าน ได้ลาออกจากตาแหน่ง จึงทาให้มี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบองค์ประชุมที่จะสามารถจัดประชุม เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้
โดยในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจาปี 2564 นั้น คณะกรรมการของบริษัทได้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทน โดยคานึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทซึ่ง
อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกั บบริษัท รวมถึงพิจารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริษัท ดังนั้น จึง เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 พิจารณา
อนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจาปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
(หกล้านบาทถ้วน) โดยอัตราค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวลดลงจากปี 2563 จานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัท มีดังนี้

รายชือ่ กรรมการ

1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช
2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล1

3. นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน
แคนเชลโลนี2

จานวนค่าตอบแทน
ที่ได้รบั ในปี 2563
ต่อเดือน (บาท)
100,000
85,000

74,000

จานวนค่าตอบแทนทีน่ าเสนอในปี 2564
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทน
ต่อตาแหน่งต่อ
เดือน (บาท)

รวมค่าตอบแทน
ต่อเดือน (บาท)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

100,000

100,000

รองประธานคณะกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

50,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

35,000

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

15,000

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

29,000

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

20,000

กรรมการตรวจสอบ

25,000

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

29,000

กรรมการตรวจสอบ

25,000

100,000

74,000

4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

54,000

5. นายตัน ซวี เบ็ง เคลวิน

29,000

กรรมการบริษัท

29,000

29,000

6. นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น

29,000

กรรมการบริษัท

29,000

29,000

7. นายกรณ์ ณรงค์เดช3

29,000

-

-

8. นายสเตฟาน มิเชล4

29,000

กรรมการบริษัท

-

-

-

กรรมการบริษัท

-

-

386,000

386,000

9. นายสถาพร อมรวรพักตร์
รวมจานวน

หมายเหตุ

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

429,000

54,000

1นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564
2นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน แคนเชลโลนี ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564
3นายกรณ์ ณรงค์เดช ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564
4นายสเตฟาน มิเชล ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีก
นอกจากประกันสุขภาพ เช่นเดียวกันกับปี 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
ต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย
จากนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุ ม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สาหรับปีบัญชี 2564 โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มีผถู้ อื หุน้
เห็นด้วย

คิดเป็นร้อยละ

2,590,592,005

99.6546

0

0.0000

งดออกเสียง

8,980,000

0.3454

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 6

จานวนเสียง

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรับปีบัญชี 2564
ประธานขอให้ นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 40 กาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และในการ
แต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กาหนดให้บริษัทจั ดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
(Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ก็ ต่อเมื่อ
พ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ าก บริษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย
กาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจาปี 2564

รายชือ่ ผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

จานวนปีทลี่ งลายมือชือ่ รับรองงบการเงินของบริษทั

1.

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2562 และ ปี 2563

2.

นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731

ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน

3.

นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770

ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน

4.

นางสาวกรทอง เหลืองวิไล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210

ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้มี
อานาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็น
อย่างดี รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (NonAudit Fee) โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2564 กับปี 2563 ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564 กับปี 2563
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

รอบปีบญ
ั ชี 2564

รอบปีบญ
ั ชี 2563

1. ค่าสอบบัญชี

ไม่เกิน 2,000,000 บาท

ไม่เกิน 2,000,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น ๆ

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทสาหรับปี 2563 และปี 2564

จากนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรับปีบัญชี 2564
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผถู้ อื หุน้

จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

เห็นด้วย

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ประธานขอให้ นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม
นายสถาพร อมรวรพักตร์ เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกั บการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ งบริษัทได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจาเป็นต้องเห็นควรแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 23, 30, 33, 35 และ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ
23

30

ข้อบังคับฉบับเดิม

ข้อบังคับฉบับใหม่

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้า
มี ร องประธานกรรมการหนึ่ ง คน ให้ ร องประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้ามีรองประธานหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
รองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรื อ มี แ ต่ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุม เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่ งเป็น ประธานในที่
ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะจัดการประชุม แบบปกติหรือ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึ งจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้า
มีรองประธานกรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ถ้ า มี ร องประธานหลายคน ให้ ก รรมการซึ่ ง มาประชุ ม เลื อ กรอง
ประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมี
ส่ ว นได้ เสี ย ในเรื่ อ งใดไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่อ งนั้ น ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมี
ส่ว นได้ เสี ย ในเรื่อ งใดไม่ มี สิ ท ธิอ อกเสีย งลงคะแนนในเรื่อ งนั้ น ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ในกรณี เป็ น การประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในการประชุม คณะกรรมการแต่ล ะครั้ง ประธานในที่ป ระชุม อาจ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดย กาหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
กรรมการที่ เข้า ร่ว มประชุ ม อย่ างน้ อยหนึ่ งในสาม (1/3) ขององค์ โดยการประชุม อิเล็กทรอนิกส์ดัง กล่า วต้อ งด าเนิน การให้เป็น ไป

ข้อ

ข้อบังคับฉบับเดิม
ประชุ ม ต้ องอยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม แห่ ง เดี ย วกั น ทั้ งนี้ การป ระชุ ม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ ก ส์จะต้องกระทาผ่านระบบการ
ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศโดยให้มี การบั น ทึ กเสีย งหรือทั้ งเสีย งและภาพ (แล้ วแต่
กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการ
ประชุม รวมทั้งข้อมู ลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึ ก
ดังกล่า ว และระบบควบคุม การประชุ มต้ องมีองค์ประกอบพื้น ฐาน
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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ข้อบังคับฉบับใหม่

ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
ก าหนด ทั้ ง นี้ การประชุ ม คณ ะกรรมการที่ ไ ด้ จั ด ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการ
ที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในสถานทีเ่ ดียวกันตามวิธีการที่กาหนดไว้
ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
ประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุ ม ผู้ ถือหุ้น คราวอื่น นอกจากที่ กล่ าวแล้ ว ให้เรีย กว่ าการ
ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามั ญ เมื่ อใดก็ได้สุดแต่ จ ะเห็น สมควร หรือผู้ ถือหุ้น คนหนึ่ งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้น
ที่จ าหน่ ายได้ทั้ งหมด จะเข้าชื่ อกัน ท าหนั งสื อขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนัง สือดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุ ม ผู้ ถือหุ้น คราวอื่น นอกจากที่ กล่ าวแล้ ว ให้เรีย กว่ าการ
ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามั ญ เมื่ อใดก็ได้สุดแต่ จ ะเห็น สมควร หรือผู้ ถือหุ้ น คนหนึ่ งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้น
ที่จ าหน่ ายได้ ทั้ งหมด จะเข้าชื่ อกัน ท าหนั งสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ว ย
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น
คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่ บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็
ได้ภายใน 45 วันนับแต่ วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใน
กรณี เช่น นี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุ มผู้ ถือหุ้น ที่ คณะกรรมการเรีย ก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็นที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น
คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็
ได้ภายใน 45 วันนับแต่ วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใน
กรณี เช่น นี้ ให้ถื อว่าเป็ นการประชุ มผู้ ถือหุ้น ที่คณะกรรมการเรีย ก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็นที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้
ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน
ครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้
ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจานวนผู้ถือหุ้นซึ่ งมาร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน
ครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ

ข้อบังคับฉบับเดิม

ข้อบังคับฉบับใหม่

ในการนี้ การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุม ดังกล่าวต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามวิธที กี่ ารทีก่ ฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องทีใ่ ช้บงั คับอยู่
ในขณะนัน้ กาหนดหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้
โดยอนุ โ ลมก าหนด ทั้ ง นี้ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ดั ง กล่ า วมี ผ ล
เช่น เดีย วกับ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ที่ผู้ถื อ หุ้น เข้า ร่ว มประชุ ม ในสถานที่
เดียวกันตามวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
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ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัด
ประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่
จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดั งกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน
3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัด
ประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่
จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้ อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน
3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัท จะจัด ให้มีขึ้น ผ่ า นสื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์ คณะกรรมการ
สามารถส่ง คาบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบผ่า นทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ โดยต้องจัดส่งคาบอกกล่าว
นัดประชุมและเอกสารประกอบดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
ข้อนี้ และต้องโฆษณาคาบอกกล่ าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในข้อนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บสาเนาของคาบอก
กล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบดังกล่ าวไว้เป็นหลักฐาน โดย
อาจจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

จากนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนับคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
มีผถู้ อื หุน้

จานวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

2,599,572,005

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

รวม 38 ราย

2,599,572,005

100.0000

เห็นด้วย

วาระที่ 8

วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม
นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมก่อนปิดการประชุมว่า ในทุกวิกฤติจะนามาซึ่งโอกาส โดยในปีที่
แล้วแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก
แต่บริษัทก็สามารถผ่านวิกฤติดังกล่าวมาได้ และสามารถดาเนินการชาระหนี้สินของบริษัทเป็นจานวนที่สูงถึ ง 3,000 ล้านบาทได้
และยังมีเงินสดหมุนเวียนอีกประมาณ 800 ล้านบาท เพื่อรองรับสาหรับการขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อไปได้ ในการนี้
บริษัทขอให้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่ อพั ฒนาให้บริษัทเติบโต
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ ในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป โครงการที่จะเปิดตัวใหม่ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียม โครงการ
ที่อยู่อาศัยแนวราบ โครงการสานักงานให้เช่า หรือโครงการโรงแรม จะสะท้อนเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ใหม่ของบริษั ทที่มีความ
แข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทจะดาเนินการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ต่อไป สุดท้ายนี้ บริษัทขอขอบพระคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัท

