
 

 

รายงานการประชมุสามญัผู�ถอืหุ�น ประจาํป� 2565 

ผ�านสือ่อเิลก็ทรอนกิส� (E-AGM) ของ 

บร�ษทั ไรมอน แลนด� จาํกดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานทีจ่ัดการประชุม 

ประชุมเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� (E-AGM) โดยถ�ายทอดสดจากห�องประชุมของบร�ษัท 

ณ อาคารรัจนาการ ชั้นท่ี 19 เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

เร��มการประชุมเวลา 14.00 น. 

นายกฤษณ� ณรงค�เดช ประธานคณะกรรมการบร�ษัท ทําหน�าท่ีเป�นประธาน (“ประธาน”) ในท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2565 

ของบร�ษัท ไรมอน แลนด� จํากัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) และ นางสาวจรรย�จ�รา พนิตพล เลขานุการบร�ษัททําหน�าท่ีเป�นเลขานุการในท่ีประชุม 

(“เลขานุการ”) ประธานกล�าวต�อนรับผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2565 ของบร�ษัท และมอบหมายให�เลขานุการ แจ�ง

รายละเอียดเกี่ยวกับผู�เข�าร�วมประชุม 

เลขานุการแจ�งต�อท่ีประชุมว�า การประชุมในวันน้ี มีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมด�วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข�าร�วมประชุมเป�นจํานวน

รวมท้ังสิ�น 44 ราย โดยเป�นผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมด�วยตนเองจาํนวน 6 ราย และเป�นผู�รับมอบฉันทะแทนผู�ถือหุ�นจํานวน 38 ราย นับจํานวนหุ�นได�

ท้ังสิ�น 2,783,772,391 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 66.7174 ซึ่งเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมดของบร�ษัท (หุ�นของบร�ษัทมี

จํานวนท้ังสิ�น 4,172,484,127 หุ�น) ครบเป�นองค�ประชุมตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก�ไขเพ��มเติม) มาตรา 103 

และข�อบังคับของบร�ษัท ข�อ 36 โดยประธานได�กล�าวแนะนํากรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และท่ีปร�กษาของบร�ษัทท่ีเข�าร�วมประชุมในวันน้ี ดังน้ี 

กรรมการที่เข�าร�วมประชุม (กรรมการที่เข�าร�วมประชุมมีจํานวน 9 ท�านจากทั้งหมด 9 ท�าน คิดเป�นร�อยละ 100) 

1. นายกฤษณ� ณรงค�เดช ประธานคณะกรรมการบร�ษัท / กรรมการท่ีไม�เป�นผู�บร�หาร 

2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิร�กุล รองประธานคณะกรรมการบร�ษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 

3. นายแฟรงค� ชาร�ลส�-อองตวน แคนเชลโลนี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน / กรรมการ

อิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

4. นายว�เชษฐ� เกษมทองศร� กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

5. นายกรณ� ณรงค�เดช ประธานคณะกรรมการบร�หาร / ประธานคณะกรรมการบร�หารความ

เสี่ยงองค�กร / กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน / ประธาน

เจ�าหน�าท่ีฝ�ายบร�หาร 

6. นายสเตฟาน มิเชล กรรมการบร�หาร / กรรมการบร�หารความเสี่ยงองค�กร /  

ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารฝ�ายปฏิบัตกิาร 

7. นาย ตัน ซว� เบ็ง เคลว�น กรรมการท่ีไม�เป�นผู�บร�หาร 

8. นายเตย� เคียน เซ็ง จอห�น กรรมการบร�หาร 

9. นางสาวจรรย�จ�รา พนิตพล กรรมการบร�หาร / กรรมการบร�หารความเสี่ยงองค�กร / ประธาน

เจ�าหน�าท่ีบร�หารฝ�ายการเง�น / เลขานุการบร�ษัท 



 

 

 

ผู�สอบบัญชีจาก บร�ษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

1. นางสาวกรทอง เหลืองว�ไล ผู�สอบบัญชี 

2. นายว�ฒิวัฒน� ภัทรโกศล ผู�สอบบัญชี 

3. นายรณกฤต อิ�มทรัพย� 

4. นางสาวณภัทร ตั้งจ�ตว�ทยา 

ผู�สอบบัญชี 

ผู�สอบบัญชี 

ที่ปร�กษากฎหมายจาก บร�ษัท เอ็มเอสซี อินเตอร�เนชั่นแนล ลอว� ออฟฟ�ศ จํากัด 

1. นางสว�ตา สุวรรณสวัสดิ ์ ผู�ก�อตั้งและประธานกรรมการบร�หาร 

2. นายถิรายุส� ทรงเดชะ ทนายความอาว�โส 

3. นางสาวณัฐชยา ขยัน 

4. นางสาวรักสิตา สังข�ทอง 

ทนายความ 

ทนายความ 

เพ�่อความม่ันใจในระบบการประชุมผู�ถือหุ�น ผู�ดําเนินการประชุมได�ชี้แจงว�า การประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2565 ผ�านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส� (E-AGM) น้ี ดําเนินการโดย บร�ษัท คว�ดแลบ จํากัด ซึ่งเป�นผู�ให�บร�การระบบควบคุมการประชุมท่ีได�รับการรับรองจาก

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� (ETDA) และเป�นระบบท่ีสอดคล�องกับประกาศของกระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคมใน

เร�่องมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. 2563  

ท้ังน้ี เพ�่อให�การประชุมเป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี(Corporate Governance) ในส�วนของลําดับระเบียบวาระการ

ประชุม การเป�ดโอกาสให�ซักถามหร�อแสดงความคิดเห็น ว�ธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และหลักเกณฑ�การนับคะแนน ผู�ดําเนินการประชุมได�

ชี้แจงให�ท่ีประชุมทราบ ดังน้ี  

1. ลําดับระเบียบวาระการประชุม การเป�ดโอกาสให�ซกัถามหร�อการแสดงความคิดเห็น 

การประชุมผู�ถือหุ�นครั้งน้ี จะพ�จารณาระเบียบวาระต�าง ๆ ตามลําดับท่ีกําหนดไว�ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม�มีการสลับวาระ

การประชุม โดยจะนําเสนอข�อมูลประกอบวาระในแต�ละวาระ และในระหว�างการประชุม บร�ษัทจะเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นหร�อผู�รับมอบ

ฉันทะ ซักถาม แสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเกี่ยวข�องกับวาระน้ัน ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให�ท�านผู�ถือหุ�นหร�อผู�รับมอบ

ฉันทะ ซักถาม หร�อแสดงความคิดเห็นผ�านช�องทางและว�ธีการดังน้ี 



 

 

โดยการพ�มพ�ข�อความ 

• หากผู�เข�าร�วมประชุมท�านใดประสงค�ท่ีจะสอบถามคําถามหร�อแสดงความคิดเห็น ผู�เข�าร�วมประชุมท�านดังกล�าว

สามารถกดปุ�มเมนูพ�มพ�ข�อความ รปูหน�าต�างแชท และทําการพ�มพ�ข�อความท่ีท�านต�องการสอบถามและกด “ส�ง” เพ�่อ

ยืนยันการส�งข�อความดังกล�าวมายังบร�ษัท  

• หลังจากน้ันผู�ดําเนินการประชุมจะเป�นผู�อ�านคําถามของผู�เข�าร�วมประชุมแต�ละท�านตามลําดับ โดยบร�ษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการตอบคําถามท่ีตรงกับวาระในเวลาน้ัน ๆ หากคําถามใดไม�ตรงตามวาระจะถูกนําไปสอบถามในวาระอื่นๆ ตาม

ว�ธีการท่ีได�แจ�งไว�ข�างต�น ท้ังน้ี ก�อนการสอบถามหร�อแสดงความคิดเห็นทาง “กล�องข�อความ” ขอให�ผู�เข�าร�วมประชุม

ท�านท่ีประสงค�จะสอบถามคําถามหร�อแสดงความคิดเห็นแจ�ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะของท�าน เช�น มาด�วยตนเอง

หร�อรับมอบฉันทะ เพ�่อท่ีบร�ษัทจะได�บันทึกรายงานการประชุมได�อย�างถูกต�องและครบถ�วน 

• ในกรณีท่ีคําถามถูกส�งเข�ามาในระบบเป�นจํานวนมาก บร�ษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพ�จารณาคัดเลือกคําถามตามความ

เหมาะสม และหากมีคําถามใดท่ีไม�สามารถตอบได�ในระหว�างการประชุมเน่ืองจากมีเวลาท่ีจํากัด บร�ษัทจะพ�จารณา

รวบรวมตอบและเป�ดเผยในรายงานการประชุมหร�อผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัทต�อไป 

หลังจากน้ันจ�งจะมีการลงมติในแต�ละระเบียบวาระ โดยบร�ษัทจะตอบข�อซักถามของผู�ถือหุ�นหร�อผู�รับมอบฉันทะในแต�ละระเบียบ

วาระภายหลังการนําเสนอข�อมูลของแต�ละวาระครบถ�วนแล�ว 

ท้ังน้ี สําหรับคําถามหร�อความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําลังพ�จารณาอยู� บร�ษัทขอความกรุณาให�ผู�เข�าร�วมประชุมท�านท่ี

ประสงค�จะสอบถามคําถามหร�อแสดงความคิดเห็น นําไปสอบถามหร�อให�ความเหน็ในวาระอื่น ๆ (วาระท่ี 8) ในช�วงท�ายของการ

ประชุม และขอความกรุณาให�ความเห็นหร�อสอบถามอย�างกระชับ และงดเว�นการซักถามหร�อแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซํ้ากัน 

เพ�่อเป�ดโอกาสให�ผู�เข�าร�วมประชุมท�านอื่นได�ใช�สิทธิด�วย  

สํ าหรับผู� ถื อหุ� นท� าน ใด ท่ี ได� ส� งข�อซักถามหร�อแสดงความคิด เห็น  หร�อ ได� ส� ง คําแนะนําล�วงหน� ามาท่ีบร� ษัทก�อน 

วันประชุม บร�ษัทจะตอบข�อซักถามหร�อชี้แจงต�อผู�ถือหุ�นท่ีสอบถามในแต�ละระเบียบวาระภายหลังการนําเสนอข�อมูลในแต�ละวาระ

ครบถ�วนแล�ว 

2. ว�ธีปฏิบัติในการลงคะแนน  

• เน่ืองจากการประชุมในครั้งน้ี เป�นการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�แต�เพ�ยงช�องทางเดียว จ�งไม�มีการพ�มพ�บัตร

ลงคะแนนให�แก�ผู�ถือหุ�น 

• ก�อนการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระ ประธานจะแจ�งให�ผู�เข�าร�วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของ 

แต�ละวาระ ภายหลังผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะได�รับทราบรายละเอียดในแต�ละวาระแล�ว ขอให�ท�านผู�ถือหุ�นหร�อผู�รับ

มอบฉันทะ ปฏิบัติตามตามข้ันตอนการลงคะแนนเสียง ซึ่งจะกล�าวในลําดับถัดไป 

• ในการออก เสี ยงลงคะแนน ใน ท่ีประชุม  ผู� ถื อหุ� น ทุกคนจะมีค ะแนน เสี ยง เท� ากั บจํ านวนหุ� น ท่ีตนถื ออยู�   

โดยให�หน่ึงหุ�นต�อหน่ึงเสียง  

• การออกเสียงลงคะแนนแต�ละวาระจะกระทําโดยเป�ดเผย ไม�ใช�การลงคะแนนแบบลับ โดยผู�ถือหุ�นหร�อผู�รับมอบฉันทะ

ต�องออกเสียงลงคะแนนเพ�ยงอย�างใดอย�างหน่ึง คือ เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย หร�องดออกเสียง ท้ังน้ี ไม�สามารถแบ�งการ

ออกเสียงลงคะแนนเป�นบางส�วนได� เว�นแต�เป�นกรณีของผู�ถือหุ�นต�างประเทศซึ่งแต�งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป�น                 

ผู�รับฝากและดูแลหุ�น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด�วย ไม�เห็นด�วย หร�องดออกเสียงคราวเดียวกันในแต�ละวาระ โดยแยก

เสียงท่ีจะทําการลงคะแนนเท�ากับจํานวนหุ�นท่ีตนถือ 



 

 

• ในการลงคะแนนเสียงแต�ละวาระ ไม�ว�าเป�นกรณีผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตนเอง หร�อโดยผู�รับมอบฉันทะตามแบบท่ี

กฎหมายกําหนด ให�ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง ดังน้ี 

• เม่ือผู�ถือหุ�นต�องการลงคะแนนเสียง คลิกท่ีเมนู “ลงคะแนนเสียง” สัญลักษณ�เคร�่องหมายถูก ทางแถบเมนูท่ี

ปรากฏอยู�ทางซ�ายมือจะมีปุ�มให�เลือกการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระท่ีสามารถลงคะแนนเสียงได� 

• ทํ า ก า ร เลื อ ก ก า ร ล ง ค ะแ น น เสี ย ง ใน แต� ล ะว า ร ะ  โด ย ค ลิ ก เลื อ ก ปุ� ม ใด ปุ� ม ห น่ึ ง  เห็ น ด� ว ย  

ไม�เห็นด�วย หร�องดออกเสียง จากน้ัน กด “ส�ง” เม่ือทําการส�งการลงคะแนนเสียงเร�ยบร�อยแล�ว ท�านผู�ถือหุ�น

จะได�รบัป�อปอัพข�อความแจ�งเตือน ส�งการลงคะแนนเร�ยบร�อย 

• ผู�ถือหุ�นท่ีเข�ามาในระบบและไม�ได�คลิกกดปุ�มใด ๆ ท่ีเมนูลงคะแนนเสียงหร�อไม�กดลงคะแนนเสียงเข�าในระบบ

ภายในกําหนดระยะเวลา (1 นาที ต�อแต�ละวาระ) ระบบจะเทคะแนนเสียงไปท่ี เห็นด�วย โดยอัตโนมัติ 

• ผู�ถือหุ�นหร�อผู�รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เปล่ียนแปลงคะแนนเสียง หร�อแก�ไขคะแนนเสียงของ

ท�านในแต�ละวาระได� จนกว�าท่ีประชุมจะประกาศให�ป�ดการลงคะแนนเสียงของวาระน้ัน ๆ 

ท้ั ง น้ี  ห าก ท� าน ผู� ถื อ หุ� น ห ร�อ ผู� รั บ ม อ บ ฉั น ท ะมี ก ารขอ  User Password สํ าห รับ ก าร เข� าร� วม 

การประชุม E-AGM และมีการจัดส�งแบบฟอร�มมอบอํานาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเร�ยบร�อยแล�ว 

ระบบจะไม�อนุญาตให�ท�านเปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียง ท้ังน้ี ท�านผู�ถือหุ�นสามารถเข�าดูการถ�ายทอดการ

ประชุมและถามคําถามได� 

• เพ�่อเหตุผลด�านการรักษาความปลอดภัย ผู�ใช�แต�ละคนสามารถลงชื่อเข�าสู�ระบบได�บนอ�ปกรณ�แค�เคร�่อง

เดียวเท�าน้ัน และหากท�านพยายามลงชื่อเข�าสู�ระบบบนอ�ปกรณ�เคร�่องอื่นหร�อเบราว�เซอร�อื่นในเคร�่อง

คอมพ�วเตอร�เคร�่องเดียวกัน การลงชื่อเข�าสู�ระบบก�อนหน�าน้ี จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ 

• โดยบร�ษัทได�เร�ยนให�ผู�ถือหุ�นทราบว�า ห�ามเป�ดเผยชื่อผู�ใช�และรหัสผ�านของผู�ถือหุ�นกับบุคคลอื่น 

3. หลักเกณฑ�การนับคะแนนเสียง 

• ภายใต�ข�อบังคับของบร�ษัทข�อ 39 ในกรณีปกติ ให�ถือคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ�ามีคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ��มข�้นอีกหน่ึงเสียงเป�นเสียงชี้ขาด 

• การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต�ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม�เห็น

ด�วย และ/หร�องดออกเสียง แล�วนําไปหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นในท่ีประชุม โดยคะแนนส�วนท่ีเหลือ ท้ังน้ี 

คะแนนของผู�ถือหุ�นท่ีออกเสียงเห็นด�วย และผู�ถือหุ�นท่ีไม�ลงคะแนนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว�าเป�นคะแนนเสียงท่ีเห็น

ด�วย 

• ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู�ท่ีลงคะแนนผ�านระบบ นอกจากน้ี บร�ษัทได�นับรวมคะแนนเสียงท่ีผู�

มอบฉันทะได�ลงคะแนนล�วงหน�ามาในหนังสือมอบฉันทะเร�ยบร�อยแล�ว ซึ่งได�บันทึกคะแนนเสียงดังกล�าวไว�ล�วงหน�า 

• ผู�ถือหุ�นคนใดมีส�วนได�เสียเป�นพ�เศษในเร�อ่งใด ผู�ถือหุ�นคนน้ันไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร�่องน้ัน นอกจากการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

• การแจ�งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย และงดออกเสียง โดยในแต�ละระเบียบวาระจะใช�

จํานวนหุ�นของผู�เข�าประชุมล�าสุด ดังน้ัน จํานวนผู�เข�าร�วมประชุมในแต�ละวาระจ�งอาจมีการเปล่ียนแปลงและอาจไม�

เท�ากัน 

• เม่ือมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล�ว ถือว�าผลคะแนนในวาระน้ัน เป�นท่ีสิ�นสุด 



 

 

4. มติท่ีประชุมและผลการลงคะแนนเสียง 

สําหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดไว�ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งน้ี แบ�งเป�น 3 

ประเภท ตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตบิร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก�ไขเพ��มเติม) และข�อบังคับของบร�ษัท ได�แก� 

• วาระท่ีต�องผ�านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน ได�แก� วาระที่ 2, 3, 4, 6 ซึ่งบร�ษัทจะคํานวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นซึ่ง

ออกเสียงลงคะแนนเห็นด�วย และไม�เห็นด�วย เท�าน้ัน โดยไม�คิดรวมเสียงของผู�ถือหุ�นท่ีงดออกเสียง 

• วาระท่ีต�องผ�านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุม ได�แก� วาระที่ 5 ซึ่งบร�ษัทจะ

คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู�ถอืหุ�นท่ีมาประชมุ โดยคิดรวมเสียงของผู�ถือหุ�นท่ีงดออกเสียง 

• วาระท่ีต�องผ�านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ได�แก� วาระที่ 7 ซึ่งบร�ษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นท่ี     

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยคิดรวมเสียงของผู�ถือหุ�นท่ีงดออกเสียง 

จากน้ัน ประธานได�เป�ดโอกาสให�ผู�เข�าร�วมประชุมซักถามเกี่ยวกับว�ธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง อย�างไรก็ตาม ไม�ปรากฏ

ว�ามีผู�เข�าร�วมประชุมซักถามประเด็นดังกล�าว ประธานจ�งเร��มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีระบุไว�ในหนังสือประชุมตามลําดับ ดังน้ี 



 

 

วาระที ่1 พ�จารณารับทราบผลการดําเนินงานของบร�ษัทในรอบป� 2564 และรายงานประจําป�ของคณะกรรมการบร�ษัท 

ประธานขอให� นายกรณ� ณรงค�เดช ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ�ายบร�หาร และนางสาวจรรย�จ�รา พนิตพล ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร

ฝ�ายการเง�น เป�นผู�เสนอรายละเอียดในวาระน้ีต�อท่ีประชุม 

ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารฝ�ายการเง�นแจ�งต�อท่ีประชุมว�า เพ�่อให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(และท่ีแก�ไขเพ��มเติม) มาตรา 113 และข�อบังคับของบร�ษัทข�อ 40 กําหนดให�ท่ีประชุมสามัญประจําป�พ�จารณารายงานของคณะกรรมการท่ี

แสดงถึงผลการดําเนินงานของบร�ษัทในรอบป�ท่ีผ�านมา และต�องจัดส�งรายงานประจําป�ของคณะกรรมการพร�อมกับหนังสือนัดประชุม

สามัญประจําป�ให�ผู�ถอืหุ�นได�ทราบ บร�ษัทจ�งได�สรุปผลการดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของบร�ษัทซึ่งเกิดข�้นในระหว�างรอบป�บัญชี

สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏอยู�ในแบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One report) ใน

รูปแบบรหัสคิวอาร� (QR Code) ซึ่งได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมแล�ว 

ในการน้ี ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ�ายบร�หาร ได�รายงานผลการดําเนินงานของบร�ษัทในป� 2564 ดังน้ี  

ความสําเรจ็ในป� 2564 

• ณ สิ�นป� 2564 บร�ษัทมียอดจอง (Pre-sale) จาก 3 โครงการในอัตรา (โดยประมาณ) ดงัต�อไปน้ี  

  1) โครงการด ิเอสเทลล� พร�อมพงษ� ร�อยละ 50  

  2) โครงการ เทตต� สาทร ทเวลฟ� ร�อยละ 73  

3) โครงการสํานักงานเกรดเอ วัน ซติี้ เซนเตอร� มีจดหมายแสดงเจตจาํนงค� (LOI) อยู�ท่ีร�อยละ 40 ของ

พ�้นท่ีเช�า  

• บร�ษัทได�ป�ดการขายโครงการ เดอะ ลอฟท� สีลม โดยได�ดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิให�แก�ลูกค�าเสร็จสิ�นแล�ว 

• บร�ษัทได�มีการสร�างภาพลักษณ�ทางการตลาดของบร�ษัทรูปแบบใหม� (Re-Branding) กล�าวคือบร�ษัท มีการ

เปล่ียนแปลงสัญลักษณ� (Logo) บร�ษัทรวมถึงการสร�างแบรนด�ดิ�งให�แข็งแกร�งยิ�งข�้นด�วยการ เสร�มสร�าง DNA 

ของบร�ษัท, การออกแบบสถาป�ตยกรรมระดับโลก, การขยายฐานลูกค�าไปสู�กลุ�มผู�ท่ีมีอายุน�อยมากข�้น, และให�

ความสําคัญในด�านบร�การลูกค�า 

• บร�ษัทได�ดําเนินการร�วมมือกับคู�ค�าทางธุรกิจในระดับนานาชาติ อาทิ บร�ษัท แอสคอทท� อินเตอร�เนชั่นแนล แมน

เนจเมนท� (ประเทศไทย) จํากัด เพ�่อบร�หาร 2 โครงการได�แก� โครงการ Somerset Riverside จํานวน 52 ห�อง 

ซึ่งในป�จจ�บันเร��มการดําเนินการแล�ว และโครงการ Lyf Riverside จํานวน 71 ห�อง ซึ่งคาดว�าเร��มดําเนินการใน

ไตรมาสท่ี 4 ป� 2565  

• สําหรับความคืบหน�าการก�อสร�างโครงการดิ เอสเทลล� พร�อมพงษ� ป�จจ�บันดําเนินการก�อสร�างแล�วร�อยละ 79 

และคาดว�าจะเร��มทําการโอนกรรมสิทธ์ิห�องชุดภายในไตรมาสท่ีสาม ป� 2565, โครงการ เทตต� สาทร ทเวลฟ� 

ป�จจ�บันดําเนินการก�อสร�างไปแล�วร�อยละ 32 และโครงการสํานักงานเกรดเอ วัน ซิตี้ เซนเตอร� ป�จจ�บันดําเนินการ

ก�อสร�างไปแล�วร�อยละ 65 

 

 

 



 

 

ผลการดําเนินงานและข�อมูลสําคัญทางการเง�น 

• ณ สิ�นป� 2564 บร�ษัทมีรายได�รวม 2,515 ล�านบาท ลดลงจากป�ป� 2563 ซึ่งอยู�ท่ี 3,172 ล�านบาท (หร�อลดลง

ประมาณร�อยละ 21) เหตุผลหลักคือ บร�ษัทไม�ได�เป�ดโครงการใหม�ในป� 2564 สืบเน่ืองจากสถานการณ�การแพร�

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยบร�ษัทมุ�งเน�นการขายห�องชุดท่ีก�อสร�างเสร็จเร�ยบร�อยและ

พร�อมโอนกรรมสิทธ์ิท่ีมีอยู�แล�วแทน และบร�ษัทมีรายได�อื่นเพ��มข�้นเป�น 326 ล�านบาท จาก 210 ล�านบาท หร�อคิด

เป�นร�อยละ 55  

• ณ สิ�นป� 2564 บร�ษัทมีรายได�จากการขายอสังหาร�มทรัพย�ลดลงเหลือ 2,189 ล�านบาท หร�อลดลงร�อยละ 26 

เน่ืองจากบร�ษัทได�ทยอยโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการท่ีได�ก�อสร�างเสร็จต�าง ๆ ให�แก�ลูกค�า และป�ดโครงการไปแล�ว 

โดยเฉพาะโครงการ เดอะ ร�เวอร� และ เดอะ ลอฟท� สีลม ในส�วนของอัตรากําไรข้ันต�นป� 2564 อยู�ท่ีร�อยละ 21.2 

(ไม�รวมรายการพ�เศษ) เพ��มข�้นร�อยละ 6.8 จากเดิมร�อยละ 14.4 ในป� 2563 และบร�ษัทสามารถลดค�าใช�จ�ายใน

การขายและการบร�หารเม่ือเทียบกับป�ท่ีแล�วร�อยละ 21 หร�อประมาณ 661 ล�านบาท  

• ณ สิ�นป� 2564 บร�ษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 453 ล�านบาท ปรับตัวจากขาดทุนสุทธิ 724 ล�านบาท 

เน่ืองจากบร�ษัทตัดสินใจยกเลิกโครงการเดอะลอฟฟ� ราชเทว� สืบเน่ืองจากสถานการณ�โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ประกอบกับโครงการดังกล�าวไม�สอดคล�องกับแผนการดําเนินธุรกจิของบร�ษัท 

• ณ สิ�นป� 2564 บร�ษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) อยู�ท่ีประมาณ 5,452 ล�านบาท ซึ่งประกอบด�วย โครงการ ดิ 

เอสเทลล� พร�อมพงษ� จํานวน 2,500 ล�านบาท โครงการ เทตต� สาทร ทเวลฟ� จํานวน 2,891 ล�านบาท และ

โครงการอื่น ๆ อีกจํานวน 61 ล�านบาท 

• ณ สิ�นป� 2564 บร�ษัทมีห�องชุดท่ีพร�อมขายอยู�ท่ีประมาณ 4,298 ล�านบาท ซึ่งประกอบด�วย โครงการ ดิ เอส

เทลล� พร�อมพงษ� จํานวน 2,712 ล�านบาท โครงการ เทตต� สาทร ทเวลฟ� จํานวน 1,515 ล�านบาท และโครงการ

อื่น ๆ จํานวน 71 ล�านบาท 

ความคืบหน�าของโครงการระหว�างก�อสร�าง  

• โครงการ ดิ เอสเทลล� พร�อมพงษ� โครงการดงักล�าวได�มีการก�อสร�างเสร็จไปแล�วประมาณร�อยละ 79 โดยมีมูลค�า

โครงการประมาณ 5.2 พันล�านบาท และคาดว�าจะดําเนินการโอนกรรมสทิธ์ิห�องชดุภายในไตรมาสท่ีสาม ป� 2565 

มีจํานวนยูนิตท้ังสิ�น 146 ยูนิต โดยเป�นความร�วมมือระหว�าง ไรมอน แลนด� และโตเกียว ทาเทโมโนะ   

• โครงการ เทตต� สาทร ทเวลฟ� โครงการดังกล�าวได�มีการก�อสร�างเสร็จไปแล�วประมาณร�อยละ 32 โดยมีมูลค�า

โครงการประมาณ 4.4 พันล�านบาท มีจํานวนยูนิตท้ังหมด 235 ยูนิต โดยเป�นความร�วมมือระหว�าง ไรมอน แลนด� 

และโตเกียว ทาเทโมโนะ   

• โครงการสาํนกังานเกรด เอ  วัน ซิตี้ เซนเตอร� ตั้งอยู�บนพ�้นท่ีโครงการ 6-0-31 ไร� พ�้นท่ีให�เช�าประมาณ 61,000 

ตารางเมตร ป�จจ�บันได�มีการก�อสร�างเสร็จไปแล�วประมาณร�อยละ 65 และคาดว�าจะส�งมอบพ�้นท่ีให�แก�ผู�เช�าได�

ภายในไตรมาสท่ีหน่ึง ป� 2566 โดยเป�นความร�วมมือระหว�าง ไรมอน แลนด� และ มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย 

 

 



 

 

เป�าหมายในการดําเนินธุรกิจ 

• บร�ษัทจะเป�ดตัวโครงการใหม� ได�แก� โครงการ Rosewood Residences Kamala เป�นโครงการท่ีพัฒนาข�้นเป�น

พ�เศษบนชายฝ��งตะวันตกของเกาะภูเก็ต เป�นท่ีอยู�อาศัยแบบเดี่ยว (Stand Alone) แห�งแรกของ Rosewood ใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก โดยประกอบด�วยว�ลล�าหรูหลังเดีย่วจํานวน 14 หลัง โดยจะเร��มเป�ดให�จอง (Pre-sale) ในป� 

2565 

แนวทางในการดําเนินธุรกจิในป� 2565 

ในการดําเนินธุรกจิของบร�ษัท บร�ษัทมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจในป� 2565 ดังน้ี 

• การมุ�งเน�นในเร�่องความยดืหยุ�นและการปรับตัว โดยเน�นในเร�่องดังต�อไปน้ี 

(1) การรักษากระแสเง�นสดของบร�ษัท  

เพ�่อให�มีความยืดหยุ�นในการดําเนินการต�าง ๆ ตามแผนงานท่ีบร�ษัทวางไว� ท้ังน้ี ในป�จจ�บัน บร�ษัทมีเง�น

สดสํารองไว�ประมาณ 1,250 ล�านบาท 

(2) การส�งเสร�มสร�างการขายและการเพ��มการบร�การผ�านช�องทางออนไลน� (Online)  

เน่ืองด�วยสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในป�จจ�บัน บร�ษัท

จ�งมีการพัฒนาช�องทางการขายออนไลน� เพ�่ออํานวยความสะดวกแก�ลูกค�าท่ีไม�สามารถเดินทางเข�ามา

ชมโครงการได� 

(3) การเพ��มการใช�เทคโนโลยีในการทํางานทุกด�านเพ�่อความคล�องตัวและสุขอนามัย  

บร�ษัทมีการเพ��มการใช�เทคโนโลยีในการทํางานทุกด�านเพ�่อความคล�องตัวและสุขอนามัยในทุกโครงการ 

เช�น โครงการสํานักงานเกรดเอ วัน ซิตี้ เซนเตอร� ซึ่งใช�ระบบสัมผัสน�อยลงเพ�่อลดอัตราการติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

• การรักษาอัตรากําไร บร�ษัทควบคุมค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานให�เหมาะสม โดยค�าใช�จ�ายในการขายและการ

บร�หารของบร�ษัทลดลงประมาณร�อยละ 21 เม่ือเทียบกับป� 2563 

• การรักษาระดับพร�เซลล� (Pre-Sale) โดยบร�ษัทจะดําเนินงานดงัต�อไปน้ี 

(1) การเตร�ยมพร�อมการเป�ดตัวโครงการใหม�หลายโครงการ  

ในป� 2565 ได�แก� โครงการ Rosewood Residences Kamala โครงการคอนโดมิเนียมในซอยสุข�มว�ท 

38 ซึ่งรอการเป�ดตัวในช�วงกลางป� 2565  

(2) การปรบัภาพลักษณ�บร�ษัทและภาพลักษณ�โครงการท่ีออกสู�สื่อต�าง ๆ ให�มีความน�าสนใจมากยิ�งข�้น  

เพ�่อให�ถึงกลุ�มลูกค�าท่ีอายุน�อยลงได�มากข�้น เน่ืองจากกลุ�มเป�าหมายใหม�ของลูกค�าของบร�ษัท คือ กลุ�ม

ลูกค�า Young Generation เน่ืองจากเป�นกลุ�มท่ีมีกําลังซื้อสูง 

(3) การเพ��มช�องทางการขาย โดยกระทําผ�านช�องทางออนไลน�และพันธมิตรต�าง ๆ 

 

 

 



 

 

แนวทางในการดําเนินธุรกจิในป� 2565 

• ในป� 2565 บร�ษัทตั้งเป�าหมายรายได�รวมประมาณ 2,200 ล�านบาท มาจากการโอนกรรมสิทธ์ิห�องชุดโครงการ ดิ 

เอสเทลล� พร�อมพงษ� และเป�าหมายด�านยอดขาย 7,200 ล�านบาท ซึ่งประกอบไปด�วยโครงการ ดิ เอสเทลล� 

พร�อมพงษ�, โครงการ เทตต� สาทร ทเวลฟ�, โครงการ สุข�มว�ท 38 และ โครงการ Rosewood Residences 

Kamala  

• บร�ษัทยังคงโฟกัสในการร�แบรนด�ดิ�งให�บร�ษัทแข็งแกร�งยิ�งข�้นโดยการขยายฐานในกลุ�มลูกค�าท่ีมีอายุน�อย,          

ให�ความสําคัญในการบร�การลูกค�า,  โดยเฉพาะการเพ��มเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม� เพ�่ออํานวยความ

สะดวกสบาย ความม่ันคง และความใส�ใจด�านสิ�งแวดล�อมท่ีย่ังยืน อีกท้ังมีการออกแบบท่ีดี เป�นเอกลักษณ�ให�ท้ัง

กรุงเทพมหานครและประเทศไทยในอนาคต 

 

• บร�ษัทมีแผนท่ีจะพัฒนาโครงการต�าง ๆ ดังน้ี 

(1) โครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งเป�นธุรกิจหลักของบร�ษัท โดยบร�ษัทมีแผนท่ีจะพัฒนาโครงการเพ�่อการลงทุน

สําหรับกลุ�มลูกค�าท่ีซื้อเพ�่ออยู�อาศัยเอง และกลุ�มลูกค�าท่ีซื้อเพ�่อการลงทุน รวมท้ังได�มีการประสาน

ความร�วมมือกับแบรนด�โรงแรมชั้นนําระดับ 5 ดาว เพ�่อจัดทํา Branded Residence เพ��มข�้น 

(2) โครงการอสังหาร�มทรัพย�ในแนวราบ ได�แก� บ�าน และว�ลล�า ซึ่งบร�ษัทจะเร��มโครงการแรกใน จังหวัดภูเก็ต

ภายในป� 2565  

(3) โครงการที่อยู�อาศัยเพ�่อการเกษียณอายุ (Senior Living) บร�ษัทอยู�ในระหว�างการศึกษาข�อมูลและ

สนใจท่ีจะพัฒนาโครงการดังกล�าว เน่ืองจากบร�ษัทเห็นว�าเป�นช�องทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพ และสอดคล�อง

กับแนวคิดการใช�ชีว�ตในวัยเกษียณของคนเมือง ตามท่ีแจ�งให�ผู�ถือหุ�นทุกท�านทราบในป�ท่ีผ�านมา 

(4) โครงการสาํนักงาน โดยบร�ษัทจะมีรายได�ประจําจากค�าเช�าสํานักงาน จากโครงการสํานักงานเกรดเอ วัน 

ซิตี้ เซนเตอร� ซึ่งจะเป�ดใช�อย�างเป�นทางการในป� 2566 

(5) โครงการโรงแรม และเซอร�ว�ส อพาร�ทเมนท� ได�แก�โครงการ Somerset Riverside 

(6) ธุรกิจศูนย�ข�อมูล ซึ่งเป�นธุรกิจท่ีเติบโตข�้นมากเน่ืองจากการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ซึ่งจะเป�นธุรกิจใหม�ของบร�ษัท  

• แผนรับรู�รายได�ในอนาคตของบร�ษัทในป� 2565-2569 บร�ษัทตั้งเป�าหมายรายได�ในอนาคตไว�ท่ีประมาณ 3.2 หม่ืน

ล�านบาท โดยจะเป�นรายได�จากโครงการ Rosewood Residences Kamala โครงการสุข�มว�ท 38 เฟส 1 

โครงการสุข�มว�ท 38 เฟส 2 โครงการสุข�มว�ทตอนกลาง โครงการท่ีพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร และโครงการท่ี

พักอาศัยปร�มณฑล นอกจากน้ี บร�ษัทยังมีแผนในการพัฒนาโครงการว�ลล�า ณ จังหวัดภูเก็ตอีกด�วย 

• เกี่ยวกับธุรกิจศูนย�ข�อมูล  

นายสเตฟาน มิเชล ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารฝ�ายปฏิบัติการ นําเสนอต�อท่ีประชุมว�า ในป�จจ�บัน “ข�อมูล” เป�น

รากฐานสําคัญของโลกในป�จจ�บัน เช�น คลาวด�เซอร�ว�ส สตร�มมิ�ง อีคอมเมิร�ซ เป�นต�น โดยธุรกิจศูนย�ข�อมูลน้ี           

ถือเป�นส�วนสําคัญในการพัฒนาธุรกิจด�านอสังหาร�มทรัพย�และเทคโนโลยี โดยเป�นธุรกิจท่ีเติบโตได�ดี และรวดเร็ว

กว�าการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�ในรูปแบบเดิม อีกท้ัง ธุรกิจศูนย�ข�อมูลยังเป�นธุรกิจท่ีได�รับความ

สนใจจากท่ัวโลก ทําให�บร�ษัทท่ีมีประสบการณ�ด�านข�อมูลเชิงลึกหลายด�านอยู�แล�วได�เปร�ยบทางการแข�งขัน 



 

 

บร�ษัทจ�งได�เข�าลงทุนใน Nautilus Data Technologies ซึ่งเป�นผู�นําระดับโลกด�านเทคโนโลยีศูนย�ข�อมูลท่ีเป�น

มิตรต�อสิ�งแวดล�อม โดยกลุ�มนักลงทุนน้ันประกอบไปด�วย Emerson Collective, Morrison & Co, The 

Mancal Group และ Keppel Corporation เป�นต�น โดยการร�วมธุรกิจในด�านน้ี ทําให�บร�ษัทสามารถเพ��มมูลค�า

ในหลายด�านท่ีสําคัญ และสร�างโอกาสในการพัฒนาข�ดความสามารถของศูนย�ข�อมูลด�วยบร�การหลากหลาย 

รวมถึงในระดับ Hyper Scaler 

โดยป�จจ�บัน บร�ษัท อยู�ในระหว�างการเจรจากับบร�ษัทชั้นนําอีกหลายแห�ง เพ�่อส�งเสร�มการดําเนินงานอย�างมี

ประสิทธิภาพในกลุ�มธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�ระดับหรู (Luxury) ดังน้ัน ในภาพรวม บร�ษัทจ�งยังคงรักษาการดําเนิน

ธุรกิจแบบเดมิไว� แต�เพ��มเติมการดําเนินธุรกิจในด�านอื่นเพ�่อสนับสนุนความต�องการของลูกค�าในป�จจ�บันด�วย 

• ในการน้ี ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ�ายบร�หารกล�าวเพ��มเติมว�า บร�ษัทคาดการณ�ว�าแหล�งท่ีมาของรายได�บร�ษัทในป� 

2565-2569 จะมาจากการประกอบธุรกิจของบร�ษัทดังต�อไปน้ี  

(1) แหล�งท่ีมาหลักของรายได�ในป� 2565 บร�ษัทมีเป�าหมายท่ีจะสร�างรายได�ประมาณ 2,200 ล�านบาท โดย

รายได�ร�อยละ 98 จะมาจากธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�เพ�่อท่ีอยู�อาศัย ส�วนอีกร�อยละ 2 จะมาจากรายได�อื่น ๆ 

(2) แหล�งท่ีมาหลักของรายได�ในป�ช�วงป� 2566-2567 ในระยะกลางของป� 2566 บร�ษัทมีเป�าหมายในการ

สร�างรายได�ประมาณ 5,200 ล�านบาท โดยรายได�ร�อยละ 86 จะมาจากธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�เพ�่ออยู�

อาศยั อีกร�อยละ 13 จะมาจากอาคารสํานักงานเพ�่อเช�า และอีกร�อยละ 1 จะมาจากธุรกิจโรงแรม 

(3) แหล�งท่ีมาหลักของรายได�ในช�วงป� 2568-2569 บร�ษัทมีเป�าหมายในการสร�างรายได�ประมาณ 13,400 

ล�านบาท โดยรายได�ร�อยละ 92 จะมาจากธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�เพ�่ออยู�อาศัย อีกร�อยละ 7.5 จะมาจาก

อาคารสํานักงานเพ�่อเช�า และอีกร�อยละ 0.5 จะมาจากธุรกิจโรงแรม 

นอกจากน้ี ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ�ายบร�หาร ได�ชี้แจงถึงนโยบายเกี่ยวกับการต�อต�านการทุจร�ตคอรัปชั่น โดยบร�ษัทได�ผ�านการ

รับรองการต�ออายุในการประชุมของคณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติฯ เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ� 2563 ท่ีผ�านมา โดยใบรับรอง

ดังกล�าวมีอายุ 3 ป� ซึ่งป�จจ�บันยังมีผลใช�บังคับ อีกท้ัง บร�ษัทยังชี้แจงว�าเพ�่อให�เป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในป� 

2564 ท่ีผ�านมา บร�ษัทได�มีการดําเนินการสื่อสารนโยบาย, แนวทางการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชั่น และจร�ยธรรมทาง

ธุรกิจให�กับพนักงานใหม� รวมถึงส�งเสร�มความเข�าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชั่นและแนวทาง

ปฏิบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข�อง และบร�ษัทได�สอบทานนโยบายและกระบวนการต�าง ๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชั่นของ

บร�ษัทเพ�่อให�มีประสิทธิภาพและเป�นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข�อง 

จากน้ัน ผู�ดําเนินการประชุมจ�งเป�ดโอกาสให�ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งมี         

ผู�ถือหุ�นได�แสดงความเห็นและซักถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผู�ถือหุ�นเกี่ยวกับวาระน้ี ดังสรุปสาระสําคัญไว�ใน

ตอนท�ายของวาระน้ี 

วาระที่ 1 คําถาม/ความเห็น/คําตอบ 

ผู�ถือหุ�นท�านท่ี 1 (ผ�านช�องทางการพ�มพ�ข�อความ) บร�ษัทจะเร��มดําเนินการธุรกิจศูนย�ข�อมูลเม่ือไหร� 

นายสเตฟาน มิเชล 

ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารฝ�ายปฏิบัติการ 

คาดว�าบร�ษัทจะเร��มดําเนินการก�อสร�างในช�วงสิ�นป� 2565  

หมายเหต ุ วาระน้ีเป�นวาระแจ�งเพ�่อทราบ จ�งไม�มีการลงคะแนนเสียง 



 

 

 

วาระที ่2 พ�จารณาอนมุตัริายงานทางการเง�นประจาํป�สิ�นสดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ของบร�ษัทที่ผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบ

บัญชีรับอนุญาตของบร�ษัท   

ประธานขอให�นางสาวจรรย�จ�รา พนิตพล ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารฝ�ายการเง�น เป�นผู�เสนอรายละเอียดในวาระน้ีต�อท่ีประชุม 

ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารฝ�ายการเง�น แจ�งต�อท่ีประชุมว�า เพ�่อให�เป�นไปตามพระราชบัญญตัิหลักทรพัย�และตลาดหลักทรัพย� 

พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก�ไขเพ��มเติม) มาตรา 56 ซึ่งสอดคล�องกับข�อบังคับตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เร�่อง การจัดทํางบและส�งงบ

การเง�นและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเง�น และผลการดําเนินงานของบร�ษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข�อ 3 และพระราชบัญญัติบร�ษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก�ไขเพ��มเติม) มาตรา 112 และข�อบังคับของบร�ษัท ข�อ 43 ซึ่งกําหนดให�บร�ษัทต�องจดัทํางบแสดงฐานะทาง

การเง�นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ�นสุดของรอบป�บัญชีของบร�ษัท เพ�่อเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

ประจําป� เพ�่อพ�จารณาอนุมัติ พร�อมท้ังให�ผู�สอบบัญชีตรวจสอบก�อนนําเสนอให�ผู�ถือหุ�นพ�จารณาอนุมัติ  

ในการน้ี บร�ษัทได�จัดทํางบแสดงฐานะทางการเง�นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบร�ษัทสําหรับรอบป�สิ�นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ซึ่งได�ผ�านการตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาต บร�ษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และได�ผ�านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังได�รับการพ�จารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบร�ษัทแล�ว โดยปรากฏอยู�ในส�วนท่ี 3 งบ

การเง�น ประกอบด�วยหัวข�อ “รายงานของผู�สอบบัญชี”, “งบการเง�น” และ “หมายเหตุประกอบงบการเง�น” ของแบบแสดงรายการข�อมูล

ประจําป�/รายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร� (QR Code) ซึ่งได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญ

ประชุมครั้งน้ีแล�ว โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญดังน้ี 

 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 

 

 



 

 

 

งบแสดงฐานะการเง�น - สินทรัพย�  

 

 

งบแสดงฐานะการเง�น - หนี้สิน  

 

 

งบแสดงฐานะการเง�น – ส�วนของผู�ถือหุ�น 

 
 



 

 

งบกระแสเง�นสด 

 
 

จากน้ัน ผู�ดําเนินการประชุมจ�งเป�ดโอกาสให�ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระการประชุม แต�ไม�มี

ผู�ใดแสดงความคิดเห็นหร�อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ี ประธานจ�งขอให�ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี โดยมติในวาระน้ีต�องได�รับการอนุมัติด�วยคะแนน

เสยีงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม�นับผู�ท่ีงดออกเสียงเป�นฐานในการนับคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพ�จารณาแล�ว มีมติอนุมัติรายงานทางการเง�นประจําป�สิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบร�ษัทท่ีผ�านการ

ตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ด�วยคะแนนเสียงดังน้ี  

มผีู�ถอืหุ�น จาํนวนเสยีง คดิเป�นร�อยละ 

เห็นด�วย 2,784,422,691 99.1807 

ไม�เห็นด�วย 23,000,000 0.8193 

งดออกเสียง 500,000 - 

รวม 47 ราย 2,807,922,691 100.0000 

หมายเหต ุ

• ในระหว�างการพ�จารณาในวาระน้ี มีผู�ถือหุ�นข�าร�วมประชุมเพ��ม 3 รายคิดเป�นจํานวน 24,150,300 หุ�น (รวมมีผู�เข�าร�วม

ประชุมท้ังหมด 47 ราย แบ�งออกเป�น ผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมด�วยตนเองจํานวน 9 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 

38 ราย) รวมจํานวนหุ�นท้ังหมดในวาระน้ี 2,807,922,691 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 67.2962% ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�

แล�วท้ังหมดของบร�ษัท 

 



 

 

วาระที ่3 พ�จารณาอนมุตักิารงดจดัสรรเง�นกาํไรสทุธปิระจาํป�ส�วนหนึง่เพ�อ่เป�นทนุสาํรองตามกฎหมาย และการงดจ�ายเง�นป�นผลจาก

การดาํเนนิงานของบร�ษทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ�นสดุลงวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

ประธานขอให� นางสาวจรรย�จ�รา พนิตพล เลขานุการ เป�นผู�เสนอรายละเอียดในวาระน้ีต�อท่ีประชุม 

เลขานุการแจ�งต�อท่ีประชุมว�า เพ�่อให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก�ไขเพ��มเติม) 

มาตรา 116 และข�อบังคับของบร�ษัท ข�อ 46 กําหนดให�บร�ษัทต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ส�วนหน่ึงไว�เป�นทุนสํารองไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 

ของกําไรสุทธิประจําป� หักด�วยยอดเง�นขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

เว�นแต�บร�ษัทจะมีข�อบังคับหร�อมีกฎหมายอื่นกําหนดให�ต�องมีทุนสํารองมากกว�าน้ัน 

ป�จจ�บัน บร�ษัทมีทุนจดทะเบียนท้ังสิ�น 4,172,484,127 บาท และมีทุนสํารองตามกฎหมายก�อนจัดสรรเป�นจํานวน 

134,000,000 บาท หร�อคิดเป�นร�อยละ 3.21 ของทุนจดทะเบียนของบร�ษัท ซึ่งยังคงน�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบร�ษัท อย�างไร           

ก็ดี บร�ษัทมีผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ขาดทุนเป�นจํานวน 284,560,860 บาท ตามงบ

การเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษัท ดังน้ัน บร�ษัทจ�งพ�จารณางดจัดสรรเง�นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับป� 2564 

นอกจากน้ี ตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด (และท่ีแก�ไขเพ��มเติม) มาตรา 115 และข�อบังคับของบร�ษัท ข�อ 45 

กําหนดให�การจ�ายเง�นป�นผลจากเง�นประเภทอื่นนอกจากเง�นกําไรจะกระทํามิได� และในกรณีท่ีบร�ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู� ห�ามมิให�

จ�ายเง�นป�นผล นอกจากน้ี บร�ษัทมีนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลไม�เกินร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเง�นเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเง�นได�

และสํารองตามกฎหมาย เม่ือบร�ษัทมีกําไรและไม�มีผลขาดทุนสะสม 

เน่ืองจากบร�ษัทมีผลขาดทุนสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 284,560,860 บาท 

ตามงบการเง�นเฉพาะกิจการ บร�ษัทจ�งควรต�องรักษากระแสเง�นสดไว�เพ�่อรองรับการดําเนินงาน การลงทุน และสถานการณ�ต�าง ๆ ท่ีอาจ

เกิดข�้นต�อไปในอนาคต จ�งเห็นควรเสนอให�ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2565 พ�จารณาอนุมัติงดจ�ายเง�นป�นผลจากผลการดําเนินการ

ของบร�ษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ให�แก�ผู�ถือหุ�น ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทได�มีมติเห็นชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งท่ี 2/2565 ซึ่งประชุมเม่ือวันจันทร�ท่ี 28 กุมภาพันธ� 2565 

จากน้ัน ผู�ดําเนินการประชุมจ�งเป�ดโอกาสให�ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระการประชุม แต�ไม�มี

ผู�ใดแสดงความคิดเห็นหร�อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ี ประธานจ�งขอให�ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี โดยมติในวาระน้ีต�องได�รับการอนุมัติด�วยคะแนน

เสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม�นับผู�ท่ีงดออกเสียงเป�นฐานในการนับคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพ�จารณาแล�ว มีมติอนุมัติงดจัดสรรเง�นทุนสํารองตามกฎหมาย และพ�จารณาอนุมัติงดการจ�ายเง�นป�นผลให�แก�          

ผู�ถือหุ�น โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ด�วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มผีู�ถอืหุ�น จาํนวนเสยีง คดิเป�นร�อยละ 

เห็นด�วย 2,803,959,091 100.0000 

ไม�เห็นด�วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 3,963,600 - 

รวม 47 ราย 2,807,922,691 100.0000 

 

 

 



 

 

วาระที ่4 พ�จารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทที่ออกตามวาระกลับเข�ามาดํารงตําแหน�งอีกวาระหนึ่ง 

ประธานแจ�งต�อท่ีประชุมว�า ก�อนเร��มการพ�จารณาวาระน้ี เพ�่อให�เป�นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดี ประธานขอให�กรรมการบร�ษัทท่ี

ต�องออกตามวาระซึ่งได�เข�าร�วมการประชุมครั้งน้ี กล�าวคือ (1) นายตัน ซว� เบ็ง เคลว�น (2) นายเตย� เคียน เซ็ง จอห�น และ (3) นางสาว

จรรย�จ�รา พนิตพล ออกจากห�องประชุมในระหว�างการพ�จารณาวาระน้ี จากน้ัน ประธานขอให� นางสาวณัชชานันท� เลียงอรุณวงศ� 

ผู�ดําเนินการประชุม เป�นผู�เสนอรายละเอียดในวาระน้ีต�อท่ีประชุม 

ผู�ดําเนินการประชุม แจ�งต�อท่ีประชุมว�าเพ�่อให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด (และท่ีแก�ไขเพ��มเติม) มาตรา 71 

วรรคสอง และข�อบังคับของบร�ษัท ข�อ 16 กําหนดว�า ในการประชุมสามัญประจําป�ทุกครั้ง ให�กรรมการออกจากตําแหน�งจํานวน 1 ใน 3 เป�น

อัตรา ถ�าจํานวนกรรมการจะแบ�งออกให�ตรงเป�นสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ท่ีสุดกับส�วน 1 ใน 3 ท้ังน้ี กรรมการท่ีออกจาก

ตําแหน�งตามวาระน้ัน อาจได�รับเลือกให�กลับเข�ามารับตําแหน�งอีกกไ็ด� 

โดยในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2565 ของบร�ษัท จะมีกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน�งตามวาระจํานวน 3 ท�าน 

ดังต�อไปน้ี 

รายชือ่กรรมการ 

ทีจ่ะต�องออกจากตาํแหน�ง           

ตามวาระ 

ตาํแหน�ง จาํนวนครัง้ทีเ่ข�าร�วม

ประชมุคณะกรรมการ  

ในป� 2564 

จาํนวนครัง้ที ่ 

เข�าร�วมประชมุ

คณะกรรมการ  

ชดุย�อยในป� 2564 

จาํนวนป�ที่

ดาํรงตาํแหน�ง

กรรมการของ

บร�ษทั 

1. นายตัน ซว� เบ็ง เคลว�น กรรมการ 6/7 - 1 ป� 7 เดือน 

2. นายเตย� เคียน เซง็ จอห�น กรรมการบร�หาร 3/7 10/12 1 ป� 7 เดือน 

3. นางสาวจรรย�จ�รา พนิตพล กรรมการบร�หาร 3/3 10/10 11 เดือน 

กรรมการบร�หารความ

เสี่ยงองค�กร 

- 2/2 

บร�ษัทได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอชื่อบุคคลเพ�่อเข�ารับการพ�จารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัทแทนกรรมการบร�ษัทท่ี

ออกตามวาระ โดยเผยแพร�หลักเกณฑ�และว�ธีการเสนอรายชื่อผ�านทางเว็บไซต�ของบร�ษัทแล�วในระหว�างวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายชือ่บุคคลใด ๆ เข�ารับการพ�จารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัทแทนกรรมการบร�ษัทท่ี

ออกตามวาระแต�ประการใด 

คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน และคณะกรรมการบร�ษัท จ�งได�ดําเนินการตามหลักเกณฑ�การสรรหา

กรรมการบร�ษัทโดยพ�จารณาและกล่ันกรองในเร�่องความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณว�ฒิ ประสบการณ� ทักษะ ความเชี่ยวชาญในว�ชาชีพ 

รวมถึงองค�ประกอบของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบร�ษัท ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบร�ษัทในช�วงท่ี

ผ�านมาอย�างรอบคอบและระมัดระวังแล�วเห็นว�า กรรมการบร�ษัทท่ีจะต�องออกจากตําแหน�งตามวาระจํานวน 3 ท�านดังกล�าวข�างต�น มี

คุณสมบัติครบถ�วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบร�ษัท และไม�มีลักษณะต�องห�ามตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัดฯ และ

พระราชบัญญัติหลักทรพัย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีได�มีการแก�ไขเพ��มเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเกี่ยวข�อง 

ท้ังน้ี รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการท่ีได�รับการเสนอชื่อเพ�่อแต�งตั้งเป�นกรรมการบร�ษัทแทนกรรมการบร�ษัทท่ีออกตามวาระ

ท้ัง 3 ท�านดังกล�าว ปรากฏตามสิ�งที่ส�งมาด�วย 2 ซึ่งได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นทุกท�านพร�อมหนังสือเชิญประชุมแล�ว 



 

 

จากน้ัน ผู�ดําเนินการประชุมจ�งเป�ดโอกาสให�ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระการประชุม แต�ไม�มี

ผู�ใดแสดงความคิดเห็นหร�อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ี ประธานจ�งขอให�ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี โดยมติในวาระน้ีต�องได�รับการอนุมัติด�วยคะแนน

เสยีงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม�นับผู�ท่ีงดออกเสียงเป�นฐานในการนับคะแนน และจะทําการพ�จารณาอนุมัติ

การเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทเป�นรายบุคคล 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพ�จารณาแล�ว มีมติอนุมัตกิารเลือกตั้ง (1) นายตัน ซว� เบ็ง เคลว�น (2) นายเตย� เคียน เซ็ง จอห�น และ (3) นางสาว

จรรย�จ�รา พนิตพล กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบร�ษัทอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ด�วย

คะแนนเสียงดังน้ี  

1. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายตัน ซว� เบ็ง เคลว�น เป�นกรรมการบร�ษัท ด�วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มผีู�ถอืหุ�น จาํนวนเสยีง คดิเป�นร�อยละ 

เห็นด�วย 2,783,272,691 99.9587 

ไม�เห็นด�วย 1,150,000 0.0413 

งดออกเสียง 23,500,000 - 

รวม 47 ราย 2,807,922,691 100.0000 

2. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายเตย� เคียน เซ็ง จอห�น เป�นกรรมการบร�ษัท ด�วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มผีู�ถอืหุ�น จาํนวนเสยีง คดิเป�นร�อยละ 

เห็นด�วย 2,733,046,791 98.2771 

ไม�เห็นด�วย 47,912,300 1.7229 

งดออกเสียง 26,963,600 - 

รวม 47 ราย 2,807,922,691 100.0000 

3. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวจรรย�จ�รา พนิตพล เป�นกรรมการบร�ษัท ด�วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มผีู�ถอืหุ�น จาํนวนเสยีง คดิเป�นร�อยละ 

เห็นด�วย 2,784,422,691 99.1807 

ไม�เห็นด�วย 23,000,000 0.8193 

งดออกเสียง 500,000 - 

รวม 47 ราย 2,807,922,691 100.0000 



 

 

วาระที ่5 พ�จารณาอนุมัตกิารกําหนดค�าตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อยประจําป� 2565 

ประธานขอให� นางสาวจรรย�จ�รา พนิตพล เลขานุการ เป�นผู�เสนอรายละเอียดในวาระน้ีต�อท่ีประชุม 

เลขานุการแจ�งต�อท่ีประชุมว�า เพ�่อให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก�ไขเพ��มเติม) 

มาตรา 90 และข�อบังคับของบร�ษัท ข�อ 14 กําหนดว�า กรรมการมีสิทธิได�รับค�าตอบแทนกรรมการจากบร�ษัทในรูปแบบของเง�นรางวัล              

เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หร�อผลประโยชน�ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข�อบังคับ หร�อตามท่ีท่ีประชุมผู�ถอืหุ�นจะพ�จารณา ซึ่งอาจกําหนดเป�น

จํานวนแน�นอนหร�อวางเป�นหลักเกณฑ� และจะกําหนดเป�นคราว ๆ ไป หร�อจะให�มีผลตลอดไปจนกว�าจะเปล่ียนแปลงก็ได� และนอกจากน้ันให�

ได�รบัเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต�าง ๆ ตามระเบียบของบร�ษัท 

ท้ังน้ี ค�าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อยของบร�ษัทประจําป� 2565 กําหนดไว�ภายในวงเง�นไม�เกิน 6,000,000 บาท 

โดยในการพ�จารณากําหนดค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนของบร�ษัท ได�คํานึงถึงผล

ประกอบการของบร�ษัทในป�ท่ีผ�านมาประกอบกับการเปร�ยบเทียบอ�างอิงกับบร�ษัทซึ่งอยู�ในอ�ตสาหกรรมประเภทเดียวกับบร�ษัท ค�าตอบแทน

ถัวเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกล�เคียงกับบร�ษัท การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบร�ษัท รวมถึงความรับผ�ดชอบของ

คณะกรรมการแล�ว จ�งเสนอให�ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2565 พ�จารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ

ชุดย�อยของบร�ษัทประจําป� 2565 ภายในวงเง�นไม�เกิน 6,000,000 บาท โดยให�คณะกรรมการบร�ษัทมีอํานาจในการจัดสรรค�าตอบแทน

กรรมการบร�ษัท ประจําป� 2565 ตามความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

คณะกรรมการบร�ษัท 

ตําแหน�ง ค�าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) 

ประธานคณะกรรมการบร�ษัท  100,000 

รองประธานคณะกรรมการบร�ษัท 50,000 

กรรมการ  29,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหน�ง ค�าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  35,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 

คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 

ตําแหน�ง ค�าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 20,000 

กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 15,000 



 

 

 

 

โดยสรุปโครงสร�างค�าตอบแทนกรรมการรายเดือนเป�นรายบุคคลสําหรับป� 2565 ดังน้ี 

รายชือ่กรรมการ จาํนวนค�าตอบแทนที่

ได�รบัในป� 2564            

ต�อเดือน (บาท) 

จาํนวนค�าตอบแทนทีน่าํเสนอในป� 2565 

ตาํแหน�ง ค�าตอบแทนต�อตาํแหน�ง      

ต�อเดือน (บาท) 

รวมค�าตอบแทน 

ต�อเดือน (บาท) 

1. นายกฤษณ� ณรงค�เดช 100,000 ประธานคณะกรรมการบร�ษัท 100,000 100,000 

2. นางอรนุช อภิศักด์ิศิร�กุล 100,000 

รองประธานคณะกรรมการบร�ษัท 

(กรรมการอิสระ) 
50,000 

100,000 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 

กรรมการสรรหาและพ�จารณา

ค�าตอบแทน 
15,000 

3. นายแฟรงค� ชาร�ลส�-อองตวน 

แคนเชลโลนี 
74,000 

กรรมการบร�ษทั (กรรมการอิสระ)  29,000 

74,000 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พ�จารณาค�าตอบแทน 
20,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 

4. นายว�เชษฐ� เกษมทองศร� 54,000 

กรรมการบร�ษทั (กรรมการอิสระ)  29,000 

54,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 

5. นายตัน ซว� เบง็ เคลว�น 29,000 กรรมการบร�ษทั 29,000 29,000 

6. นายเตย� เคียน เซ็ง จอห�น  29,000 กรรมการบร�ษทั 29,000 29,000 

รวมจาํนวน  386,000  386,000 386,000 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบร�ษัทจะไม�ได�รับโบนัส ค�าตอบแทนพ�เศษ และผลประโยชน�อื่นใด ท้ังท่ีเป�นตัวเง�นและไม�เป�นตัวเง�น

อีก นอกจากประกันสุขภาพและส�วนลดพ�เศษในการซื้ออสังหาร�มทรัพย�ของบร�ษัท โดยมีเง�่อนไขเป�นไปตามท่ีบร�ษัทกําหนด 

ท้ังน้ี กรรมการบร�ษัทท่ีดํารงตําแหน�งเป�นผู�บร�หาร จะไม�ได�รับค�าตอบแทนในฐานะกรรมการบร�ษัท แต�จะได�รับเบ้ียเล้ียง และ

สวัสดิการต�าง ๆ อันเป�นค�าตอบแทนและผลประโยชน�ของพนักงานหร�อลูกจ�างของบร�ษัท ตามระเบียบของบร�ษัทด�วย 

 



 

 

จากน้ัน ผู�ดําเนินการประชุมจ�งเป�ดโอกาสให�ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระการประชุม แต�ไม�มี

ผู�ใดแสดงความคิดเห็นหร�อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ี ประธานจ�งขอให�ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี โดยมติในวาระน้ีต�องได�รับการอนุมัติด�วยคะแนน

เสียงไม�น�อยกว�าสองในสามของจาํนวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม โดยนับผู�ท่ีงดออกเสียงเป�นฐานในการนับคะแนน 

มตทิีป่ระชมุ ท่ีประชุมพ�จารณาแล�ว มีมตอินุมัติการกําหนดค�าตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชดุย�อยประจําป� 

2565 โดยมีรายละเอยีดตามท่ีเสนอทุกประการ ด�วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มผีู�ถอืหุ�น จาํนวนเสยีง คดิเป�นร�อยละ 

เห็นด�วย 2,784,422,691 99.1631 

ไม�เห็นด�วย 23,000,000 0.8191 

งดออกเสียง 500,000 0.0178 

รวม 47 ราย 2,807,922,691 100.0000 

 

วาระที ่6 พ�จารณาอนุมัติการแต�งตั้งผู�ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค�าตอบแทนผู�ตรวจสอบบัญชีของบร�ษัทประจําป� 2565 

ประธานขอให� นางสาวจรรย�จ�รา พนิตพล เลขานุการ เป�นผู�เสนอรายละเอียดในวาระน้ีต�อท่ีประชุม 

เลขานุการแจ�งต�อท่ีประชุมว�า เพ�่อให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก�ไขเพ��มเติม) 

มาตรา 120 และข�อบังคับของบร�ษัท ข�อ 40 กําหนดให�ท่ีประชุมสามัญผู�ถอืหุ�นประจําป�แต�งตัง้ผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าตอบแทนของผู�สอบ

บัญชีทุกป� และในการแต�งตั้งให�สามารถแต�งตั้งผู�สอบบัญชีคนเดิมได� 

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 44/2556 เร�่อง หลักเกณฑ� เง�่อนไข และว�ธีการรายงานการ

เป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับฐานะการเง�นและผลการดําเนินงานของบร�ษัทท่ีออกหลักทรัพย� กําหนดให�บร�ษัทจัดให�มีการหมุนเว�ยนผู�สอบบัญชี 

(Auditor Rotation) ในกรณีท่ีผู�สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน�าท่ีสอบทานหร�อตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเง�นของบร�ษัทมาแล�ว  

7 รอบป�บัญชี ไม�ว�าจะติดต�อกันหร�อไม�ก็ตาม โดยบร�ษัทจะแต�งตั้งผู�สอบบัญชีรายน้ันเป�นผู�สอบบัญชีของบร�ษัทได�ก็ต�อเม่ือพ�นระยะเวลา

อย�างน�อย 5 รอบป�บัญชีติดต�อกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได�พ�จารณาและเสนอแนะให�คณะกรรมการบร�ษัทเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพ�จารณาอนุมัติการ

แต�งตั้งผู�สอบบัญชีจาก บร�ษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป�นผู�สอบบัญชีของบร�ษัท สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2565 โดยกําหนดให�ผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต�อไปน้ี เป�นผู�ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเง�นของบร�ษัท

ประจําป� 2565 

 รายชือ่ผู�สอบบญัช ี ผู�สอบบญัชรีบัอนญุาต จาํนวนป�ทีล่งลายมอืชือ่รบัรองงบการเง�นของบร�ษทั 

1.  นางสาวกรทอง เหลืองว�ไล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210  ผู�ลงนามรับรองงบการเง�นป� 2564 

2.  นายชวาลา เทียนประเสร�ฐกิจ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301  ผู�ลงนามรับรองงบการเง�นป� 2562 และ 2563 

3.  นายนันทวัฒน� สํารวญหันต� ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731  ยังไม�เคยลงนามรับรองงบการเง�น 

4.  นายยงยุทธ เลิศสุรพ�บูล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770  ยังไม�เคยลงนามรับรองงบการเง�น 

ในกรณีท่ีผู�สอบบัญชีตามรายนามข�างต�นไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�บร�ษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

เป�นผู�มีอํานาจแต�งตั้งผู�สอบบัญชีรับอนุญาตท�านอื่นของบร�ษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป�นผู�ปฏิบัติหน�าท่ีแทนได� 



 

 

ท้ังน้ี  คณ ะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�า ผู�สอบบัญ ชีตามรายชื่อ ท่ี เสนอข�างต�นไม� มีความสัมพันธ�  และ 

ไม�มีส�วนได�เสียกับบร�ษัท บร�ษัทย�อย ผู�บร�หาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�ท่ีเกี่ยวข�องกับบุคคลดังกล�าวแต�อย�างใด จ�งมีความเป�นอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต�องบการเง�นของบร�ษัท และมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีเป�นท่ีน�าพอใจ และมีความรู�ความเข�าใจในธุรกิจของ

บร�ษัทเป�นอย�างดี รวมท้ังผู�สอบบัญชีดังกล�าวมีคุณสมบัติไม�ขัดกับหลักเกณฑ�ของตลาดหลักทรัพย�  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได�พ�จารณาและเสนอแนะให�คณะกรรมการบร�ษัทเสนอให�ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

ประจําป� 2565 พ�จารณาอนุมัติการกําหนดค�าสอบบัญชีประจําป� 2565 สําหรับบร�ษัทเป�นจํานวนเง�นไม�เกิน 2,000,000 บาท (สองล�าน       

บาทถ�วน) โดยไม�รวมค�าบร�การอื่น (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดการเปร�ยบเทียบค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีระหว�างป� 2565 กับป� 

2564 ดังน้ี 

ตารางเปร�ยบเทียบค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีป� 2565 กับป� 2564 

ค�าตอบแทนผู�สอบบญัช ี รอบป�บญัช ี2565 รอบป�บญัช ี2564 

1.  ค�าสอบบัญชี ไม�เกิน 2,000,000 บาท ไม�เกิน 2,000,000 บาท 

2.  ค�าบร�การอื่น ๆ ไม�มี ไม�มี 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีผู�สอบบัญชีบร�ษัทย�อยสังกัดสํานักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบร�ษัทจะดูแลให�บร�ษัทสามารถจัดทํางบการเง�นได�ทันตามกําหนดเวลา 

 

จากน้ัน ผู�ดําเนินการประชุมจ�งเป�ดโอกาสให�ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระการประชุม แต�ไม�มี

ผู�ใดแสดงความคิดเห็นหร�อซักถามเกี่ยวกับวาระน้ี ประธานจ�งขอให�ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี โดยมติในวาระน้ีต�องได�รับการอนุมัติด�วยคะแนน

เสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม�นับผู�ท่ีงดออกเสียงเป�นฐานในการนับคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพ�จารณาแล�ว มีมติอนุมัติการแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีของบร�ษัทประจําป� 2565 โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ด�วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มผีู�ถอืหุ�น จาํนวนเสยีง คดิเป�นร�อยละ 

เห็นด�วย 2,807,422,691 100.0000 

ไม�เห็นด�วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 500,000 - 

รวม 47 ราย 2,807,922,691 100.0000 

 



 

 

วาระที ่7 พ�จารณาอนุมัตแิผนการดําเนินงานกรณีการออกและเสนอขายหุ�นกู�ภายใต�วงเง�นไม�เกิน 5,900 ล�านบาท 

ประธานขอให� นางสาวจรรย�จ�รา พนิตพล เลขานุการ เป�นผู�เสนอรายละเอียดในวาระน้ีต�อท่ีประชุม 

เลขานุการแจ�งต�อท่ีประชุมว�า เน่ืองด�วยคณะกรรมการบร�ษัทได�เสนอให�มีการเห็นชอบแผนงานกรณีการออกและเสนอขาย

หุ�นกู� ภายใต�วงเง�นไม�เกิน 5,900 ล�านบาท เพ�่อนําเง�นท่ีได�มาใช�เป�นทุนหมุนเว�ยน และ/หร�อ เป�นเง�นทุนท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงาน และ/หร�อ 

ขยายธุรกิจต�อไปในอนาคต และ/หร�อ ชําระคืนเง�นกู� และ/หร�อ ไถ�ถอนหุ�นกู� และ/หร�อ ซื้อท่ีดิน และให�คณะกรรมการบร�หาร และ/หร�อ บุคคลท่ี

ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�หารมีอํานาจในการกําหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอยีดหุ�นกู�ท่ีจะออก การลงนาม

ในข�อกําหนดว�าด�วยสิทธิและหน�าท่ีของผู�ออกหุ�นกู�และผู�ถือหุ�นกู� การกําหนดหร�อเปล่ียนแปลงข�อกําหนดและเง�่อนไขต�าง ๆ รวมท้ัง

รายละเอียดต�าง ๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการออกและเสนอขายหุ�นกู�ในแต�ละครั้ง การแต�งตั้งผู�จัดจําหน�ายและรับประกันการจําหน�ายหลักทรัพย� 

(Underwriting Agreement) และ/หร�อ สัญญาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข�อง รวมตลอดจนมีอํานาจทําการเจรจาต�อรองและตกลงอัตราค�าตอบแทน

และค�าใช�จ�ายของสัญญาต�าง ๆ ข�างต�น การจัดทําและย่ืนคําขอและเอกสารต�าง ๆ ต�อสํานักงาน ก.ล.ต. หน�วยงานราชการท่ีเกี่ยวข�อง และ/

หร�อ บุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวข�อง รวมตลอดจนการรับรองการดําเนินงานต�าง ๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการออกและเสนอขายหุ�นกู� และดําเนินการอื่นใด

อันจําเป�นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ�นกู�น้ัน ๆ ให�สําเร็จลุล�วง และเป�นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด รายละเอียดตามสิ�งที่ส�ง        

มาด�วย 4 ซึ่งได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นทุกท�านพร�อมหนังสือเชิญประชุมแล�ว 

โดยรายละเอียดหุ�นกู� ปรากฏดังน้ี 

วตัถปุระสงค� เพ�่อเป�นทุนหมุนเว�ยน และ/หร�อ เป�นเง�นทุนท่ีเหมาะสมสาํหรับการดําเนินงาน และ/หร�อ ขยายธุรกจิ

ต�อไปในอนาคต และ/หร�อ ชําระคืนเง�นกู� และ/หร�อ ไถ�ถอนหุ�นกู� และ/หร�อซื้อท่ีดิน 

ประเภท หุ�นกู�ทุกประเภท ไม�ว�ามีหร�อไม�มีหลักประกัน ชนิดทยอยชําระคืนเง�นต�นหร�อคืนเง�นต�นครั้งเดียวเม่ือ

ครบกําหนดไถ�ถอน มีหร�อไม�มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� ท้ังน้ี ข�้นอยู�กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดใน

ขณะท่ีออกและเสนอขายหุ�นกู� 

วงเง�น ไม�เกิน 5,900 ล�านบาท หากเป�นสกุลเง�นต�างประเทศให�ใช�อตัราแลกเปล่ียนในวันท่ีออกหุ�นกู� (issue 

date) ในแต�ละคราว 

สกลุเง�น เง�นบาท/เง�นเหร�ยญสหรัฐฯ และ/หร�อ เง�นสกุลต�างประเทศอื่น ๆ 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หร�อ ต�างประเทศ ให�แก� ผู�ลงทุนโดยท่ัวไป และ/หร�อ เสนอขายใน

วงจํากัด และ/หร�อ เสนอขายให�แก�ผู�ลงทุนสถาบัน และ/หร�อ ผู�ลงทุนรายใหญ� และ/หร�อผู�ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หร�อ ผู�ลงทุนอื่นใดท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนจะได�ประกาศกาํหนด ไม�ว�าท้ัง

จํานวนหร�อแต�บางส�วน โดยเสนอขายคราวเดียวหร�อหลายคราวและ/หร�อในลักษณะหมุนเว�ยน 

(Revolving) ก็ได�  

การออกและเสนอขายสามารถเสนอขายให�กับผู�ถือหุ�นกู�เดิมซึ่งกําลังจะครบกาํหนดชําระคืนหร�อถกู

ไถ�ถอนคืนก�อนกําหนด ท้ังน้ี บร�ษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ� ข�อบังคับ หร�อประกาศท่ี

เกี่ยวข�อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน�วยราชการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข�อง 

อตัราดอกเบีย้ ข�้นอยู�กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ�นกู� หร�อตามข�อกําหนดและเง�่อนไขของหุ�นกู�ท่ีได�

ออกในคราวน้ัน 

อาย ุ ไม�เกิน 7 ป�นับแต�วันออกหุ�นกู�  

 
 



 

 

การไถ�ถอนก�อน

ครบอาย ุ

ผู�ถือหุ�นกู�อาจมีสิทธิหร�อไม�มีสิทธิขอให�บร�ษัท ไถ�ถอนหุ�นกู�ก�อนครบกําหนด และ/หร�อบร�ษัท อาจมี

หร�อไม�มีสิทธิไถ�ถอนหุ�นกู�ก�อนครบกําหนด ท้ังน้ี ให�เป�นไปตามข�อกําหนดและเง�่อนไขของหุ�นกู�ท่ีจะ

ออกในแต�ละคราว โดยบร�ษัท จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ� ข�อบังคับ หร�อประกาศท่ีเกี่ยวข�อง 

รวมถึงการขออนุญาตจากหน�วยราชการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข�อง 

เง�อ่นไขพ�เศษ ในกรณีท่ีบร�ษัท ได�ไถ�ถอนหร�อชําระคืนหุ�นกู�ท่ีได�ออกภายในวงเง�นท่ีได�รับอนุมัติข�างต�น บร�ษัท 

สามารถออกหุ�นกู�ทดแทนเพ��มเตมิอีกได� ในวงเง�นท่ีกําหนดข�างต�น 

จากน้ัน ผู�ดําเนินการประชุมจ�งเป�ดโอกาสให�ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระการประชุม แต�ไม�มี

ผู�ใดแสดงความคิดเห็นหร�อซักถามเกีย่วกับวาระน้ี ประธานจ�งขอให�ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี โดยมติในวาระน้ีต�องได�รับการอนุมัติด�วยคะแนน

เสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู�ท่ีงดออกเสียงเป�นฐานใน

การนับคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพ�จารณาแล�ว มีมติอนุมัติแผนการดําเนินงานกรณีการออกและเสนอขายหุ�นกู�ภายใต�วงเง�นไม�เกิน 5,900 ล�านบาท 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ด�วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มผีู�ถอืหุ�น จาํนวนเสยีง คดิเป�นร�อยละ 

เห็นด�วย 2,784,422,691 99.1631 

ไม�เห็นด�วย 23,000,000 0.8191 

งดออกเสียง 500,000 0.0178 

รวม 47 ราย 2,807,922,691 100.0000 

 

วาระที ่8 วาระอื่น ๆ (ถ�ามี) 

ประธานแจ�งต�อท่ีประชุมว�า วาระการประชุมท่ีเสนอพ�จารณาตามท่ีบร�ษัทได�กําหนดไว�ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

ประจําป� 2565 ได�พ�จารณาเสร็จสิ�นแล�ว  

วาระน้ีจ�งเป�นการเป�ดโอกาสให�กับผู�ถือหุ�นเสนอเร�่องอื่นนอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดไว�ในหนังสอืเชิญประชมุ โดยการเสนอ

เร�่องอื่นใดน้ัน ให�อยู�ภายใต�หลักเกณฑ�และว�ธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

โดยในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดในหนังสือเชิญประชุม พระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด (และฉบับ

แก�ไขเพ��มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง กําหนดไว�ว�า เม่ือท่ีประชุมพ�จารณาระเบียบวาระท่ีกําหนดไว�หนังสือนัดประชุมแล�ว ผู�ถือหุ�นซึ่งมีหุ�นนับ

รวมกันไม�น�อยกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด จะขอให�ท่ีประชุมพ�จารณาเร�่องอื่นนอกจากท่ีกําหนดไว�ในหนังสือนัดประชุม

อีกก็ได� อย�างไรก็ตาม เพ�่อความโปร�งใส และเป�นการให�สิทธิแก�ผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน ไม�ควรมีการเพ��มวาระเพ�่อพ�จารณาวาระอื่น ๆ  ท่ี

ไม�ได�ระบุไว�ในหนังสือนัดประชุมให�ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นพ�จารณาอนุมัติหร�อลงมติ โดยในการน้ีไม�มีผู�ถือหุ�นเสนอวาระอื่นใดเพ��มเติม        

แต�ประการใด 

 

 

 

 



 

 

จากน้ัน ประธานจ�งเป�ดโอกาสให�ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งผู�ถือหุ�นได�

แสดงความเห็นและซักถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผู�ถือหุ�นดังสรุปสาระสําคัญไว�ในตอนท�ายของวาระน้ี 

วาระที่ 8 คําถาม/ความเห็น/คําตอบ 

ผู�ถือหุ�นท�านท่ี 2 

(ผ�านช�องทางการพ�มพ�ข�อความ) 

ธุรกิจศูนย�ข�อมูล (Data Center) ทางบร�ษัทมองลูกค�าเป�นใคร 

ธุรกิจดังกล�าวใช� เง�นลงทุนเท�าใด เร��มรับรู�รายได� เม่ือใด และ

ประมาณการรายได�-กําไรเป�นอย�างไร 

นายสเตฟาน มิเชล 

ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารฝ�ายปฏิบัติการ และ 

นายกรณ� ณรงค�เดช 

ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ�ายบร�หาร 

กลุ�มลูกค�า ได�แก� Hyperscalers ซึ่งเป�นบร�ษัทขนาดใหญ�ท่ีมีความ

ต�องการใช�ข�อมูลเป�นจํานวนมากซึ่งส�วนใหญ�เป�นบร�ษัทระดับโลก

และกลุ�มธุรกิจในท�องถิ�น ขณะน้ีบร�ษัทกําลังศึกษาถึงความเป�นไป

ได�และสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับโครงการ บร�ษัทคาดว�าจะสามารถ

เร��มก�อสร�างได�ราวสิ�นป� 2565 ซึ่งใช�ระยะเวลาก�อสร�างประมาณ 

18 เดือน และคาดว�าจะเร��มรับรู�รายได�ราวไตรมาสท่ีสี่ของป� 2567 

บร�ษัทมองว�าธุรกิจ Data Center เป�นธุรกิจท่ีมีการเติบโตแบบก�าว

กระโดด รวมท้ังมี  turnaround time ท่ีสั้ นกว�าการพัฒ นา

โครงการคอนโดมิเนียม นอกจากน้ี กลุ�มธุรกิจน้ีจะช�วยให�บร�ษัทมี

รายได�ประจําท่ีมีเสถียรภาพมากข�้น รวมท้ังมีโอกาสในการทํา 

REIT เพ��มเติมด�วย 

  

ผู�ถือหุ�นท�านท่ี 3 

(ผ�านช�องทางการพ�มพ�ข�อความ) 

ต�องการทราบเหตุในการกําหนดวงเง�นหุ�นกู� 5,900 ล�านบาท และ

รายได�ของบร�ษัทจะเพ�ยงพอต�อการชําระหุ�นกู�ในอนาคตหร�อไม� 

นางสาวจรรย�จ�รา พนิตพล  

ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารฝ�ายการเง�น 

วงเง�นหุ�นกู�จํานวน 5,900 ล�านบาท เป�นการขออนุมัติเฉพาะวงเง�น

เท�าน้ัน บร�ษัทไม�มีเจตนาในการออกหุ�นกู�เต็มจํานวน ท้ังน้ี ป�จจ�บัน

บร�ษัทมียอดหุ�นกู�อยู�ท่ีราว 2,907 ล�านบาท จ�งเป�นกรณีท่ีบร�ษัทขอ

วงเง�นในการออกหุ�นกู�เพ��มเติมอยู�ท่ีประมาณ 3,000 ล�านบาท  

ท้ังน้ี เน่ืองจากบร�ษัทคิดว�าการออกหุ�นกู�เป�นหน่ึงในช�องทางการ

จัดหาเง�นทุนท่ีมีความสําคัญ จ�งดําเนินการขอให�ผู�ถือหุ�นอนุมัติ

วงเง�นหุ�นกู�จํานวนไม�เกิน 5,900 ล�านบาท เพ�่อให�สามารถดําเนิน

ธุรกิจได�อย�างยืดหยุ�นมากข�้นอนัเป�นประโยชน�ในการบร�หารจดัการ

และดําเนินธุรกิจต�อไป 

 

 

 




