รายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2565
ผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ของ
บร�ษทั ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดการประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยถายทอดสดจากหองประชุมของบร�ษัท
ณ อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เร��มการประชุมเวลา 14.00 น.
นายกฤษณ ณรงคเดช ประธานคณะกรรมการบร�ษัท ทําหนาที่เปนประธาน (“ประธาน”) ในที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
ของบร�ษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) และ นางสาวจรรยจ�รา พนิตพล เลขานุการบร�ษัททําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
(“เลขานุการ”) ประธานกลาวตอนรับผูถือหุนที่เขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ของบร�ษัท และมอบหมายใหเลขานุการ แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเขารวมประชุม
เลขานุการแจงตอที่ประชุมวา การประชุมในวันนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเปนจํานวน
รวมทั้งสิ�น 44 ราย โดยเปนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองจํานวน 6 ราย และเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนจํานวน 38 ราย นับจํานวนหุนได
ทั้งสิ�น 2,783,772,391 หุน คิดเปนรอยละ 66.7174 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบร�ษัท (หุนของบร�ษัทมี
จํานวนทั้งสิ�น 4,172,484,127 หุน) ครบเปนองคประชุมตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพ��มเติม) มาตรา 103
และขอบังคับของบร�ษัท ขอ 36 โดยประธานไดกลาวแนะนํากรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และที่ปร�กษาของบร�ษัทที่เขารวมประชุมในวันนี้ ดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม (กรรมการที่เขารวมประชุมมีจํานวน 9 ทานจากทั้งหมด 9 ทาน คิดเปนรอยละ 100)
1. นายกฤษณ ณรงคเดช

ประธานคณะกรรมการบร�ษัท / กรรมการที่ไมเปนผูบร�หาร

2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิร�กุล

รองประธานคณะกรรมการบร�ษทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

3. นายแฟรงค ชารลส-อองตวน แคนเชลโลนี

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน / กรรมการ
อิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายว�เชษฐ เกษมทองศร�

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

5. นายกรณ ณรงคเดช

ประธานคณะกรรมการบร�หาร / ประธานคณะกรรมการบร�หารความ
เสี่ยงองคกร / กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน / ประธาน
เจาหนาทีฝ่ ายบร�หาร

6. นายสเตฟาน มิเชล

กรรมการบร�หาร / กรรมการบร�หารความเสี่ยงองคกร /
ประธานเจาหนาที่บร�หารฝายปฏิบตั กิ าร

7. นาย ตัน ซว� เบ็ง เคลว�น

กรรมการที่ไมเปนผูบร�หาร

8. นายเตย เคียน เซ็ง จอหน

กรรมการบร�หาร

9. นางสาวจรรยจ�รา พนิตพล

กรรมการบร�หาร / กรรมการบร�หารความเสี่ยงองคกร / ประธาน
เจาหนาที่บร�หารฝายการเง�น / เลขานุการบร�ษัท

ผูสอบบัญชีจาก บร�ษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
1. นางสาวกรทอง เหลืองว�ไล

ผูสอบบัญชี

2. นายว�ฒิวัฒน ภัทรโกศล

ผูสอบบัญชี

3. นายรณกฤต อิ�มทรัพย

ผูสอบบัญชี

4. นางสาวณภัทร ตั้งจ�ตว�ทยา

ผูสอบบัญชี

ที่ปร�กษากฎหมายจาก บร�ษัท เอ็มเอสซี อินเตอรเนชั่นแนล ลอว ออฟฟ�ศ จํากัด
1. นางสว�ตา สุวรรณสวัสดิ์

ผูกอตั้งและประธานกรรมการบร�หาร

2. นายถิรายุส ทรงเดชะ

ทนายความอาว�โส

3. นางสาวณัฐชยา ขยัน

ทนายความ

4. นางสาวรักสิตา สังขทอง

ทนายความ

เพ�่อความมั่นใจในระบบการประชุมผูถือหุน ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงวา การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) นี้ ดําเนินการโดย บร�ษัท คว�ดแลบ จํากัด ซึ่งเปนผูใหบร�การระบบควบคุมการประชุมที่ไดรับการรับรองจาก
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA) และเปนระบบที่สอดคลองกับประกาศของกระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคมใน
เร�่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ เพ�่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ในสวนของลําดับระเบียบวาระการ
ประชุม การเปดโอกาสใหซักถามหร�อแสดงความคิดเห็น ว�ธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และหลักเกณฑการนับคะแนน ผูดําเนินการประชุมได
ชี้แจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.

ลําดับระเบียบวาระการประชุม การเปดโอกาสใหซกั ถามหร�อการแสดงความคิดเห็น
การประชุมผูถือหุนครั้งนี้ จะพ�จารณาระเบียบวาระตาง ๆ ตามลําดับที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม และจะไมมีการสลับวาระ
การประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลประกอบวาระในแตละวาระ และในระหวางการประชุม บร�ษัทจะเปดโอกาสใหผถู ือหุนหร�อผูรับมอบ
ฉันทะ ซักถาม แสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหทานผูถือหุนหร�อผูรับมอบ
ฉันทะ ซักถาม หร�อแสดงความคิดเห็นผานชองทางและว�ธีการดังนี้

โดยการพ�มพขอความ
•

หากผูเขารวมประชุมทานใดประสงคที่จะสอบถามคําถามหร�อแสดงความคิด เห็น ผู เขารวมประชุมทานดั งกลาว
สามารถกดปุมเมนูพ�มพขอความ รูปหนาตางแชท และทําการพ�มพขอความที่ทานตองการสอบถามและกด “สง” เพ�่อ
ยืนยันการสงขอความดังกลาวมายังบร�ษัท

•

หลังจากนั้นผูดําเนินการประชุมจะเปนผูอานคําถามของผูเขารวมประชุมแตละทานตามลําดับ โดยบร�ษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการตอบคําถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคําถามใดไมตรงตามวาระจะถูกนําไปสอบถามในวาระอื่นๆ ตาม
ว�ธีการที่ไดแจงไวขางตน ทั้งนี้ กอนการสอบถามหร�อแสดงความคิดเห็นทาง “กลองขอความ” ขอใหผูเขารวมประชุม
ทานที่ประสงคจะสอบถามคําถามหร�อแสดงความคิดเห็นแจง ชื่อ-นามสกุล และสถานะของทาน เชน มาดวยตนเอง
หร�อรับมอบฉันทะ เพ�่อที่บร�ษัทจะไดบันทึกรายงานการประชุมไดอยางถูกตองและครบถวน

•

ในกรณีที่คําถามถูกสงเขามาในระบบเปนจํานวนมาก บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาคัดเลือกคําถามตามความ
เหมาะสม และหากมีคําถามใดที่ไมสามารถตอบไดในระหวางการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จํากัด บร�ษัทจะพ�จารณา
รวบรวมตอบและเปดเผยในรายงานการประชุมหร�อผานเว็บไซตของบร�ษัทตอไป

หลังจากนั้นจ�งจะมีการลงมติในแตละระเบียบวาระ โดยบร�ษัทจะตอบขอซักถามของผูถือหุนหร�อผูรับมอบฉันทะในแตละระเบียบ
วาระภายหลังการนําเสนอขอมูลของแตละวาระครบถวนแลว
ทั้งนี้ สําหรับคําถามหร�อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพ�จารณาอยู บร�ษัทขอความกรุณาใหผูเขารวมประชุมทานที่
ประสงคจะสอบถามคําถามหร�อแสดงความคิดเห็น นําไปสอบถามหร�อใหความเห็นในวาระอื่น ๆ (วาระที่ 8) ในชวงทายของการ
ประชุม และขอความกรุณาใหความเห็นหร�อสอบถามอยางกระชับ และงดเวนการซักถามหร�อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซํ้ากัน
เพ�่อเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทานอื่นไดใชสิทธิดวย
สํ า หรั บ ผู ถื อ หุ น ท า นใดที่ ไ ด ส ง ข อ ซั ก ถามหร� อ แสดงความคิ ด เห็ น หร� อ ได ส ง คํ า แนะนํ า ล ว งหน า มาที่ บ ร� ษั ท ก อ น
วันประชุม บร�ษัทจะตอบขอซักถามหร�อชี้แจงตอผูถือหุนที่สอบถามในแตละระเบียบวาระภายหลังการนําเสนอขอมูลในแตละวาระ
ครบถวนแลว
2.

ว�ธีปฏิบัติในการลงคะแนน
•

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแตเพ� ยงชองทางเดียว จ�งไมมีการพ�มพบัต ร
ลงคะแนนใหแกผูถือหุน

•

กอนการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานจะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของ
แตละวาระ ภายหลังผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ขอใหทานผูถือหุนหร�อผูรับ
มอบฉันทะ ปฏิบัติตามตามขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ซึ่งจะกลาวในลําดับถัดไป

•

ในการออกเสี ย งลงคะแนนในที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ทุ ก คนจะมี ค ะแนนเสี ย งเท า กั บ จํ า นวนหุ น ที่ ต นถื อ อยู
โดยใหหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

•

การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย ไมใชการลงคะแนนแบบลับ โดยผูถือหุนหร�อผูรับมอบฉันทะ
ตองออกเสียงลงคะแนนเพ�ยงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หร�องดออกเสียง ทั้งนี้ ไมสามารถแบงการ
ออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได เวนแตเปนกรณี ของผูถือหุนตางประเทศซึ่งแตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุน สามารถแยกลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หร�องดออกเสียงคราวเดียวกันในแตละวาระ โดยแยก
เสียงที่จะทําการลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ

•

ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระ ไมวาเปนกรณี ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง หร�อโดยผูรับมอบฉันทะตามแบบที่
กฎหมายกําหนด ใหปฏิบัติการลงคะแนนเสียง ดังนี้
•

เมื่อผูถือหุนตองการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนู “ลงคะแนนเสียง” สัญลักษณเคร�่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่
ปรากฏอยูทางซายมือจะมีปุมใหเลือกการลงคะแนนเสียงในแตละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได

•

ทํ าก าร เลื อ ก ก า รล ง ค ะแน น เสี ย ง ใน แต ล ะว าร ะ โด ย ค ลิ ก เลื อ ก ปุ ม ใด ปุ ม ห นึ่ ง เห็ น ด ว ย
ไมเห็นดวย หร�องดออกเสียง จากนั้น กด “สง” เมื่อทําการสงการลงคะแนนเสียงเร�ยบรอยแลว ทานผูถือหุน
จะไดรบั ปอปอัพขอความแจงเตือน สงการลงคะแนนเร�ยบรอย

•

ผูถือหุนที่เขามาในระบบและไมไดคลิกกดปุมใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียงหร�อไมกดลงคะแนนเสียงเขาในระบบ
ภายในกําหนดระยะเวลา (1 นาที ตอแตละวาระ) ระบบจะเทคะแนนเสียงไปที่ เห็นดวย โดยอัตโนมัติ

•

ผูถือหุนหร�อผูรับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หร�อแกไขคะแนนเสียงของ
ทานในแตละวาระได จนกวาที่ประชุมจะประกาศใหปดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
ทั้ ง นี้ หากท า นผู ถื อหุ น หร� อ ผู รั บ มอบฉั น ทะมี ก ารขอ User Password สํ า ห รั บ การเข า ร ว ม
การประชุม E-AGM และมีการจัดสงแบบฟอรมมอบอํานาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเร�ยบรอยแลว
ระบบจะไมอนุญาตใหทานเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ทานผูถือหุนสามารถเขาดูการถายทอดการ
ประชุมและถามคําถามได

3.

•

เพ�่อเหตุผลดานการรักษาความปลอดภัย ผูใชแตละคนสามารถลงชื่อเขาสูระบบไดบนอ�ปกรณแคเคร�่อง
เดียวเทานั้น และหากท านพยายามลงชื่อเขาสูระบบบนอ�ปกรณ เคร�่อ งอื่นหร�อเบราวเซอรอื่นในเคร�่อ ง
คอมพ�วเตอรเคร�่องเดียวกัน การลงชื่อเขาสูระบบกอนหนานี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

•

โดยบร�ษัทไดเร�ยนใหผูถือหุนทราบวา หามเปดเผยชื่อผูใชและรหัสผานของผูถือหุนกับบุคคลอื่น

หลักเกณฑการนับคะแนนเสียง
•

ภายใตขอบังคับของบร�ษัทขอ 39 ในกรณี ปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ��มข�้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

•

การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไมเห็น
ดวย และ/หร�องดออกเสียง แลวนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนในที่ประชุม โดยคะแนนสวนที่เหลือ ทั้งนี้
คะแนนของผูถือหุนทีอ่ อกเสียงเห็นดวย และผูถือหุนที่ไมลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็น
ดวย

•

ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผูที่ลงคะแนนผานระบบ นอกจากนี้ บร�ษัทไดนับรวมคะแนนเสียงที่ผู
มอบฉันทะไดลงคะแนนลวงหนามาในหนังสือมอบฉันทะเร�ยบรอยแลว ซึ่งไดบันทึกคะแนนเสียงดังกลาวไวลวงหนา

•

ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพ�เศษในเร�อ่ งใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร�่องนั้น นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

•

การแจงผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยในแตละระเบียบวาระจะใช
จํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุด ดังนั้น จํานวนผูเขารวมประชุมในแตละวาระจ�งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม
เทากัน

•

เมื่อมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว ถือวาผลคะแนนในวาระนั้น เปนที่สิ�นสุด

4.

มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง
สําหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไวในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ แบงเปน 3
ประเภท ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตบิ ร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีแ่ กไขเพ��มเติม) และขอบังคับของบร�ษัท ไดแก
•

วาระที่ ต อ งผ า นมติ อ นุ มั ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนน ไดแก วาระที่ 2, 3, 4, 6 ซึ่งบร�ษัทจะคํานวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่ง
ออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย และไมเห็นดวย เทานั้น โดยไมคดิ รวมเสียงของผูถือหุนที่งดออกเสียง

•

วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุม ไดแก วาระที่ 5 ซึ่งบร�ษัทจะ
คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผูถอื หุนที่มาประชุม โดยคิดรวมเสียงของผูถือหุนที่งดออกเสียง

•

วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแก วาระที่ 7 ซึ่งบร�ษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผูถือหุนที่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยคิดรวมเสียงของผูถือหุนที่งดออกเสียง

จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามเกี่ยวกับว�ธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง อยางไรก็ตาม ไมปรากฏ
วามีผูเขารวมประชุมซักถามประเด็นดังกลาว ประธานจ�งเร��มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไวในหนังสือประชุมตามลําดับ ดังนี้

วาระที่ 1

พ�จารณารับทราบผลการดําเนินงานของบร�ษัทในรอบป 2564 และรายงานประจําปของคณะกรรมการบร�ษัท

ประธานขอให นายกรณ ณรงคเดช ประธานเจาหนาที่ฝายบร�หาร และนางสาวจรรยจ�รา พนิตพล ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายการเง�น เปนผูเสนอรายละเอียดในวาระนี้ตอที่ประชุม
ประธานเจาหนาที่บร�หารฝายการเง�นแจงตอที่ประชุมวา เพ�่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(และที่แกไขเพ��มเติม) มาตรา 113 และขอบังคับของบร�ษัทขอ 40 กําหนดใหที่ประชุมสามัญประจําปพ�จารณารายงานของคณะกรรมการที่
แสดงถึงผลการดําเนินงานของบร�ษัทในรอบปที่ผานมา และตองจัดสงรายงานประจําปของคณะกรรมการพรอมกับหนังสือนัดประชุม
สามัญประจําปใหผูถอื หุน ไดทราบ บร�ษัทจ�งไดสรุปผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบร�ษัทซึ่งเกิดข�้นในระหวางรอบปบัญชี
สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏอยูในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One report) ใน
รูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
ในการนี้ ประธานเจาหนาที่ฝา ยบร�หาร ไดรายงานผลการดําเนินงานของบร�ษัทในป 2564 ดังนี้
ความสําเร็จในป 2564
•

ณ สิ�นป 2564 บร�ษัทมียอดจอง (Pre-sale) จาก 3 โครงการในอัตรา (โดยประมาณ) ดังตอไปนี้
1) โครงการดิ เอสเทลล พรอมพงษ รอยละ 50
2) โครงการ เทตต สาทร ทเวลฟ รอยละ 73
3) โครงการสํานักงานเกรดเอ วัน ซิตี้ เซนเตอร มีจดหมายแสดงเจตจํานงค (LOI) อยูทรี่ อ ยละ 40 ของ
พ�้นที่เชา

•

บร�ษัทไดปดการขายโครงการ เดอะ ลอฟท สีลม โดยไดดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกลูกคาเสร็จสิ�นแลว

•

บร�ษัทไดมีการสรางภาพลักษณทางการตลาดของบร�ษัทรูปแบบใหม (Re-Branding) กลาวคือบร�ษัท มีการ
เปลี่ยนแปลงสัญลักษณ (Logo) บร�ษัทรวมถึงการสรางแบรนดด�ิงใหแข็งแกรงยิ�งข�้นดวยการ เสร�มสราง DNA
ของบร�ษัท, การออกแบบสถาปตยกรรมระดับโลก, การขยายฐานลูกคาไปสูกลุมผูที่มีอายุนอยมากข�้น, และให
ความสําคัญในดานบร�การลูกคา

•

บร�ษัทไดดําเนินการรวมมือกับคูคาทางธุรกิจในระดับนานาชาติ อาทิ บร�ษัท แอสคอทท อินเตอรเนชั่นแนล แมน
เนจเมนท (ประเทศไทย) จํากัด เพ�่อบร�หาร 2 โครงการไดแก โครงการ Somerset Riverside จํานวน 52 หอง
ซึ่งในปจจ�บันเร��มการดําเนินการแลว และโครงการ Lyf Riverside จํานวน 71 หอง ซึ่งคาดวาเร��มดําเนินการใน
ไตรมาสที่ 4 ป 2565

•

สําหรับความคืบหนาการกอสรางโครงการดิ เอสเทลล พรอมพงษ ปจจ�บันดําเนินการกอสรางแลวรอยละ 79
และคาดวาจะเร��มทําการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดภายในไตรมาสที่สาม ป 2565, โครงการ เทตต สาทร ทเวลฟ
ปจจ�บันดําเนินการกอสรางไปแลวรอยละ 32 และโครงการสํานักงานเกรดเอ วัน ซิตี้ เซนเตอร ปจจ�บันดําเนินการ
กอสรางไปแลวรอยละ 65

ผลการดําเนินงานและขอมูลสําคัญทางการเง�น
•

ณ สิ�นป 2564 บร�ษัทมีรายไดรวม 2,515 ลานบาท ลดลงจากปป 2563 ซึ่งอยูที่ 3,172 ลานบาท (หร�อลดลง
ประมาณรอยละ 21) เหตุผลหลักคือ บร�ษัทไมไดเปดโครงการใหมในป 2564 สืบเนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบร�ษัทมุงเนนการขายหองชุดที่กอสรางเสร็จเร�ยบรอยและ
พรอมโอนกรรมสิทธิท์ ี่มีอยูแลวแทน และบร�ษัทมีรายไดอื่นเพ��มข�้นเปน 326 ลานบาท จาก 210 ลานบาท หร�อคิด
เปนรอยละ 55

•

ณ สิ�นป 2564 บร�ษัทมีรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยลดลงเหลือ 2,189 ลานบาท หร�อลดลงรอยละ 26
เนื่องจากบร�ษัทไดทยอยโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการที่ไดกอสรางเสร็จตาง ๆ ใหแกลูกคา และปดโครงการไปแลว
โดยเฉพาะโครงการ เดอะ ร�เวอร และ เดอะ ลอฟท สีลม ในสวนของอัตรากําไรขั้นตนป 2564 อยูที่รอยละ 21.2
(ไมรวมรายการพ�เศษ) เพ��มข�้นรอยละ 6.8 จากเดิมรอยละ 14.4 ในป 2563 และบร�ษัทสามารถลดคาใชจายใน
การขายและการบร�หารเมื่อเทียบกับปที่แลวรอยละ 21 หร�อประมาณ 661 ลานบาท

•

ณ สิ�น ป 2564 บร�ษัท มีผ ลประกอบการขาดทุนสุ ทธิ 453 ลานบาท ปรับตั วจากขาดทุนสุ ทธิ 724 ล านบาท
เนื่องจากบร�ษัทตัดสินใจยกเลิกโครงการเดอะลอฟฟ ราชเทว� สืบเนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ประกอบกับโครงการดังกลาวไมสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท

•

ณ สิ�นป 2564 บร�ษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) อยูที่ประมาณ 5,452 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย โครงการ ดิ
เอสเทลล พรอมพงษ จํานวน 2,500 ลานบาท โครงการ เทตต สาทร ทเวลฟ จํานวน 2,891 ลานบาท และ
โครงการอื่น ๆ อีกจํานวน 61 ลานบาท

•

ณ สิ�นป 2564 บร�ษัทมีหองชุดที่พรอมขายอยูที่ประมาณ 4,298 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย โครงการ ดิ เอส
เทลล พรอมพงษ จํานวน 2,712 ลานบาท โครงการ เทตต สาทร ทเวลฟ จํานวน 1,515 ลานบาท และโครงการ
อื่น ๆ จํานวน 71 ลานบาท

ความคืบหนาของโครงการระหวางกอสราง
•

โครงการ ดิ เอสเทลล พรอมพงษ โครงการดังกลาวไดมีการกอสรางเสร็จไปแลวประมาณรอยละ 79 โดยมีมูลคา
โครงการประมาณ 5.2 พันลานบาท และคาดวาจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดภายในไตรมาสที่สาม ป 2565
มีจํานวนยูนิตทั้งสิ�น 146 ยูนิต โดยเปนความรวมมือระหวาง ไรมอน แลนด และโตเกียว ทาเทโมโนะ

•

โครงการ เทตต สาทร ทเวลฟ โครงการดังกลาวไดมีการกอสรางเสร็จไปแลวประมาณรอยละ 32 โดยมีมูลคา
โครงการประมาณ 4.4 พันลานบาท มีจํานวนยูนิตทั้งหมด 235 ยูนิต โดยเปนความรวมมือระหวาง ไรมอน แลนด
และโตเกียว ทาเทโมโนะ

•

โครงการสํานักงานเกรด เอ วัน ซิตี้ เซนเตอร ตั้งอยูบนพ�้นที่โครงการ 6-0-31 ไร พ�้นที่ใหเชาประมาณ 61,000
ตารางเมตร ปจจ�บันไดมีการกอสรางเสร็จไปแลวประมาณรอยละ 65 และคาดวาจะสงมอบพ�้นที่ใหแกผูเชาได
ภายในไตรมาสที่หนึ่ง ป 2566 โดยเปนความรวมมือระหวาง ไรมอน แลนด และ มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
•

บร�ษัทจะเปดตัวโครงการใหม ไดแก โครงการ Rosewood Residences Kamala เปนโครงการที่พัฒนาข�้นเปน
พ�เศษบนชายฝงตะวันตกของเกาะภูเก็ต เปนที่อยูอาศัยแบบเดี่ยว (Stand Alone) แหงแรกของ Rosewood ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก โดยประกอบดวยว�ลลาหรูหลังเดีย่ วจํานวน 14 หลัง โดยจะเร��มเปดใหจอง (Pre-sale) ในป
2565

แนวทางในการดําเนินธุรกิจในป 2565
ในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท บร�ษัทมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจในป 2565 ดังนี้
•

การมุงเนนในเร�่องความยืดหยุนและการปรับตัว โดยเนนในเร�่องดังตอไปนี้
(1)

การรักษากระแสเง�นสดของบร�ษัท
เพ�่อใหมีความยืดหยุนในการดําเนินการตาง ๆ ตามแผนงานที่บร�ษัทวางไว ทั้งนี้ ในปจจ�บัน บร�ษัทมีเง�น
สดสํารองไวประมาณ 1,250 ลานบาท

(2)

การสงเสร�มสรางการขายและการเพ��มการบร�การผานชองทางออนไลน (Online)
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจ�บัน บร�ษัท
จ�งมีการพัฒนาชองทางการขายออนไลน เพ�่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาที่ไมสามารถเดินทางเขามา
ชมโครงการได

(3)

การเพ��มการใชเทคโนโลยีในการทํางานทุกดานเพ�่อความคลองตัวและสุขอนามัย
บร�ษัทมีการเพ��มการใชเทคโนโลยีในการทํางานทุกดานเพ�่อความคลองตัวและสุขอนามัยในทุกโครงการ
เชน โครงการสํานักงานเกรดเอ วัน ซิตี้ เซนเตอร ซึ่งใชระบบสัมผัสนอยลงเพ�่อลดอัตราการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

•

การรักษาอัต รากําไร บร�ษัทควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานใหเหมาะสม โดยคาใชจายในการขายและการ
บร�หารของบร�ษัทลดลงประมาณรอยละ 21 เมื่อเทียบกับป 2563

•

การรักษาระดับพร�เซลล (Pre-Sale) โดยบร�ษัทจะดําเนินงานดังตอไปนี้
(1)

การเตร�ยมพรอมการเปดตัวโครงการใหมหลายโครงการ
ในป 2565 ไดแก โครงการ Rosewood Residences Kamala โครงการคอนโดมิเนียมในซอยสุข�มว�ท
38 ซึ่งรอการเปดตัวในชวงกลางป 2565

(2)

การปรับภาพลักษณบร�ษัทและภาพลักษณโครงการที่ออกสูสื่อตาง ๆ ใหมีความนาสนใจมากยิ�งข�้น
เพ�่อใหถึงกลุมลูกคาทีอ่ ายุนอยลงไดมากข�้น เนื่องจากกลุมเปาหมายใหมของลูกคาของบร�ษัท คือ กลุม
ลูกคา Young Generation เนื่องจากเปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูง

(3)

การเพ��มชองทางการขาย โดยกระทําผานชองทางออนไลนและพันธมิตรตาง ๆ

แนวทางในการดําเนินธุรกิจในป 2565
•

ในป 2565 บร�ษัทตั้งเปาหมายรายไดรวมประมาณ 2,200 ลานบาท มาจากการโอนกรรมสิทธิ์หอ งชุดโครงการ ดิ
เอสเทลล พรอมพงษ และเปาหมายดานยอดขาย 7,200 ลานบาท ซึ่งประกอบไปดวยโครงการ ดิ เอสเทลล
พรอมพงษ, โครงการ เทตต สาทร ทเวลฟ , โครงการ สุข�มว�ท 38 และ โครงการ Rosewood Residences
Kamala

•

บร�ษั ทยั งคงโฟกั ส ในการร�แบรนด ดิ� งให บ ร�ษั ท แข็งแกรงยิ� งข�้น โดยการขยายฐานในกลุม ลูก ค าที่ มี อายุ นอ ย,
ให ค วามสํ าคั ญ ในการบร� ก ารลู ก ค า , โดยเฉพาะการเพ�� ม เทคโนโลยี และนวั ต กรรมใหม เพ�่ อ อํ า นวยความ
สะดวกสบาย ความมั่นคง และความใสใจดานสิ�งแวดลอมที่ยั่งยืน อีกทั้งมีการออกแบบที่ดี เปนเอกลักษณใหทั้ง
กรุงเทพมหานครและประเทศไทยในอนาคต

•

บร�ษัทมีแผนที่จะพัฒนาโครงการตาง ๆ ดังนี้
(1)

โครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบร�ษัท โดยบร�ษัทมีแผนที่จะพัฒนาโครงการเพ�่อการลงทุน
สําหรับกลุมลูกคาที่ซื้อเพ�่ออยูอาศัยเอง และกลุมลูกคาที่ซื้อเพ�่อการลงทุน รวมทั้งไดมีการประสาน
ความรวมมือกับแบรนดโรงแรมชั้นนําระดับ 5 ดาว เพ�่อจัดทํา Branded Residence เพ��มข�้น

(2)

โครงการอสังหาร�มทรัพยในแนวราบ ไดแก บาน และว�ลลา ซึ่งบร�ษัทจะเร��มโครงการแรกใน จังหวัดภูเก็ต
ภายในป 2565

(3)

โครงการที่อยูอาศัยเพ�่อการเกษียณอายุ (Senior Living) บร�ษัทอยูในระหวางการศึกษาขอมูลและ
สนใจที่จะพัฒนาโครงการดังกลาว เนื่องจากบร�ษัทเห็นวาเปนชองทางธุรกิจที่มีศักยภาพ และสอดคลอง
กับแนวคิดการใชชีว�ตในวัยเกษียณของคนเมือง ตามที่แจงใหผูถือหุนทุกทานทราบในปที่ผานมา

(4)

โครงการสํานักงาน โดยบร�ษัทจะมีรายไดประจําจากคาเชาสํานักงาน จากโครงการสํานักงานเกรดเอ วัน
ซิตี้ เซนเตอร ซึ่งจะเปดใชอยางเปนทางการในป 2566

(5)

โครงการโรงแรม และเซอรว�ส อพารทเมนท ไดแกโครงการ Somerset Riverside

(6)

ธุรกิจ ศูนยขอมูล ซึ่งเปนธุรกิจ ที่เติบโตข�้นมากเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ซึ่งจะเปนธุรกิจใหมของบร�ษัท

•

แผนรับรูรายไดในอนาคตของบร�ษัทในป 2565-2569 บร�ษัทตั้งเปาหมายรายไดในอนาคตไวที่ประมาณ 3.2 หมื่น
ล า นบาท โดยจะเป น รายได จ ากโครงการ Rosewood Residences Kamala โครงการสุ ข� ม ว� ท 38 เฟส 1
โครงการสุข�มว�ท 38 เฟส 2 โครงการสุขม� ว�ทตอนกลาง โครงการที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร และโครงการที่
พักอาศัยปร�มณฑล นอกจากนี้ บร�ษัทยังมีแผนในการพัฒนาโครงการว�ลลา ณ จังหวัดภูเก็ตอีกดวย

•

เกี่ยวกับธุรกิจศูนยขอมูล
นายสเตฟาน มิเชล ประธานเจาหนาที่บร�หารฝายปฏิบัติการ นําเสนอตอที่ประชุมวา ในปจจ�บัน “ขอมูล” เปน
รากฐานสําคัญของโลกในปจจ�บัน เชน คลาวดเซอรว�ส สตร�มมิ�ง อีคอมเมิรซ เปนตน โดยธุรกิจศูนยขอมูลนี้
ถือเปนสวนสําคัญในการพัฒนาธุรกิจดานอสังหาร�มทรัพยและเทคโนโลยี โดยเปนธุรกิจที่เติบโตไดดี และรวดเร็ว
กวาการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพยในรูปแบบเดิม อีกทั้ง ธุรกิจศูนยขอมูลยังเปนธุรกิจที่ไดรับความ
สนใจจากทั่วโลก ทําใหบร�ษัทที่มีประสบการณดานขอมูลเชิงลึกหลายดานอยูแลวไดเปร�ยบทางการแขงขัน

บร�ษัทจ�งไดเขาลงทุนใน Nautilus Data Technologies ซึ่งเปนผูนําระดับโลกดานเทคโนโลยีศูนยขอมูลที่เปน
มิ ต รต อ สิ� ง แวดล อ ม โดยกลุ ม นั ก ลงทุ น นั้ น ประกอบไปด วย Emerson Collective, Morrison & Co, The
Mancal Group และ Keppel Corporation เปนตน โดยการรวมธุรกิจในดานนี้ ทําใหบร�ษัทสามารถเพ��มมูลคา
ในหลายดานที่สําคัญ และสรางโอกาสในการพัฒนาข�ดความสามารถของศูนยขอมูลดวยบร�การหลากหลาย
รวมถึงในระดับ Hyper Scaler
โดยปจจ�บัน บร�ษัท อยูในระหวางการเจรจากับบร�ษัทชั้นนําอีกหลายแหง เพ�่ อสงเสร�มการดํ าเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพในกลุมธุรกิจอสังหาร�มทรัพยระดับหรู (Luxury) ดังนั้น ในภาพรวม บร�ษัทจ�งยังคงรักษาการดําเนิน
ธุรกิจแบบเดิมไว แตเพ��มเติมการดําเนินธุรกิจในดานอื่นเพ�่อสนับสนุนความตองการของลูกคาในปจจ�บันดวย
ในการนี้ ประธานเจาหนาที่ฝายบร�หารกลาวเพ��มเติมวา บร�ษัทคาดการณ วาแหลงที่มาของรายไดบร�ษัทในป
2565-2569 จะมาจากการประกอบธุรกิจของบร�ษัทดังตอไปนี้

•

(1)

แหลงที่มาหลักของรายไดในป 2565 บร�ษัทมีเปาหมายที่จะสรางรายไดประมาณ 2,200 ลานบาท โดย
รายไดรอยละ 98 จะมาจากธุรกิจอสังหาร�มทรัพยเพ�่อที่อยูอาศัย สวนอีกรอยละ 2 จะมาจากรายไดอื่น ๆ

(2)

แหลงที่มาหลักของรายไดในปชวงป 2566-2567 ในระยะกลางของป 2566 บร�ษัทมีเปาหมายในการ
สรางรายไดประมาณ 5,200 ลานบาท โดยรายไดรอยละ 86 จะมาจากธุรกิจอสังหาร�มทรัพยเพ�่ออยู
อาศัย อีกรอยละ 13 จะมาจากอาคารสํานักงานเพ�่อเชา และอีกรอยละ 1 จะมาจากธุรกิจโรงแรม

(3)

แหลงที่มาหลักของรายไดในชวงป 2568-2569 บร�ษัทมีเปาหมายในการสรางรายไดประมาณ 13,400
ลานบาท โดยรายไดรอยละ 92 จะมาจากธุรกิจอสังหาร�มทรัพยเพ�่ออยูอาศัย อีกรอยละ 7.5 จะมาจาก
อาคารสํานักงานเพ�่อเชา และอีกรอยละ 0.5 จะมาจากธุรกิจโรงแรม

นอกจากนี้ ประธานเจาหนาทีฝ่ ายบร�หาร ไดชี้แจงถึงนโยบายเกี่ยวกับการตอตานการทุจร�ตคอรัปชั่น โดยบร�ษัทไดผานการ
รับรองการตออายุในการประชุมของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 ที่ผานมา โดยใบรับรอง
ดังกลาวมีอายุ 3 ป ซึ่งปจจ�บันยังมีผลใชบังคับ อีกทั้ง บร�ษัทยังชี้แจงวาเพ�่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในป
2564 ที่ผานมา บร�ษัทไดมีการดําเนินการสื่อสารนโยบาย, แนวทางการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น และจร�ยธรรมทาง
ธุรกิจใหกับพนักงานใหม รวมถึงสงเสร�มความเขาใจในการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานทุจร�ตคอรรัปชั่นและแนวทาง
ปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และบร�ษัทไดสอบทานนโยบายและกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตอตานทุจร�ตคอรรัปชั่นของ
บร�ษัทเพ�่อใหมปี ระสิทธิภาพและเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ
จากนั้น ผูดําเนินการประชุมจ�งเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งมี
ผูถือหุนไดแสดงความเห็นและซักถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผูถือหุนเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสําคัญไวใน
ตอนทายของวาระนี้
วาระที่ 1

คําถาม/ความเห็น/คําตอบ

ผูถือหุนทานที่ 1 (ผานชองทางการพ�มพขอความ) บร�ษัทจะเร��มดําเนินการธุรกิจศูนยขอมูลเมื่อไหร
นายสเตฟาน มิเชล

คาดวาบร�ษัทจะเร��มดําเนินการกอสรางในชวงสิ�นป 2565

ประธานเจาหนาที่บร�หารฝายปฏิบัติการ
หมายเหตุ

วาระนีเ้ ปนวาระแจงเพ�่อทราบ จ�งไมมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พ�จารณาอนุมตั ริ ายงานทางการเง�นประจําปสนิ� สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบร�ษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตของบร�ษัท
ประธานขอใหนางสาวจรรยจร� า พนิตพล ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารฝายการเง�น เปนผูเสนอรายละเอียดในวาระนี้ตอที่ประชุม

ประธานเจาหนาที่บร�หารฝายการเง�น แจงตอที่ประชุมวา เพ�่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 (และที่มีการแกไขเพ��มเติม) มาตรา 56 ซึ่งสอดคลองกับขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร�่อง การจัดทํางบและสงงบ
การเง�นและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเง�น และผลการดําเนินงานของบร�ษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ขอ 3 และพระราชบัญญัติบร�ษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพ��มเติม) มาตรา 112 และขอบังคับของบร�ษัท ขอ 43 ซึ่งกําหนดใหบร�ษัทตองจัดทํางบแสดงฐานะทาง
การเง�นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ�นสุดของรอบปบัญชีของบร�ษัท เพ�่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป เพ�่อพ�จารณาอนุมัติ พรอมทั้งใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนําเสนอใหผูถือหุนพ�จารณาอนุมัติ
ในการนี้ บร�ษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะทางการเง�นและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จของบร�ษัทสําหรับรอบปสิ�นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต บร�ษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และไดผานการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งไดรับการพ�จารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบร�ษัทแลว โดยปรากฏอยูในสวนที่ 3 งบ
การเง�น ประกอบดวยหัวขอ “รายงานของผูสอบบัญชี”, “งบการเง�น” และ “หมายเหตุประกอบงบการเง�น” ของแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป/รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี้แลว โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงฐานะการเง�น - สินทรัพย

งบแสดงฐานะการเง�น - หนี้สิน

งบแสดงฐานะการเง�น – สวนของผูถือหุน

งบกระแสเง�นสด

จากนั้น ผูดําเนินการประชุมจ�งเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แตไมมี
ผูใดแสดงความคิดเห็นหร�อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจ�งขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพ�จารณาแลว มีมติอนุมัติรายงานทางการเง�นประจําปสิ�นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบร�ษัทที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มีผถู อื หุน

จํานวนเสียง

คิดเปนรอยละ

2,784,422,691

99.1807

23,000,000

0.8193

งดออกเสียง

500,000

-

รวม 47 ราย

2,807,922,691

100.0000

เห็นดวย
ไมเห็นดวย

หมายเหตุ
• ในระหวางการพ�จารณาในวาระนี้ มีผูถือหุนขารวมประชุมเพ��ม 3 รายคิดเปนจํานวน 24,150,300 หุน (รวมมีผูเขารวม
ประชุมทั้งหมด 47 ราย แบงออกเปน ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองจํานวน 9 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจํานวน
38 ราย) รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 2,807,922,691 หุน คิดเปนรอยละ 67.2962% ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบร�ษัท

วาระที่ 3

พ�จารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเง�นกําไรสุทธิประจําปสว นหนึง่ เพ�อ่ เปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจายเง�นปนผลจาก
การดําเนินงานของบร�ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ� สุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานขอให นางสาวจรรยจ�รา พนิตพล เลขานุการ เปนผูเสนอรายละเอียดในวาระนี้ตอที่ประชุม

เลขานุการแจงตอที่ประชุมวา เพ�่อใหเปนไปตามพระราชบัญ ญั ติบร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพ��มเติม)
มาตรา 116 และขอบังคับของบร�ษัท ขอ 46 กําหนดใหบร�ษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเง�นขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เวนแตบร�ษัทจะมีขอบังคับหร�อมีกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น
ป จ จ� บั น บร� ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง สิ� น 4,172,484,127 บาท และมี ทุ น สํ า รองตามกฎหมายก อ นจั ด สรรเป น จํ า นวน
134,000,000 บาท หร�อคิดเปนรอยละ 3.21 ของทุนจดทะเบียนของบร�ษัท ซึ่งยังคงนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบร�ษัท อยางไร
ก็ดี บร�ษัทมีผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญ ชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขาดทุนเปนจํานวน 284,560,860 บาท ตามงบ
การเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษัท ดังนั้น บร�ษัทจ�งพ�จารณางดจัดสรรเง�นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับป 2564
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญั ติบร�ษัทมหาชนจํากัด (และที่แกไขเพ��มเติม) มาตรา 115 และขอบังคับของบร�ษัท ขอ 45
กําหนดใหการจายเง�นปนผลจากเง�นประเภทอื่นนอกจากเง�นกําไรจะกระทํามิได และในกรณีที่บร�ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
จายเง�นปนผล นอกจากนี้ บร�ษัทมีนโยบายการจายเง�นปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเง�นเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเง�นได
และสํารองตามกฎหมาย เมื่อบร�ษัทมีกําไรและไมมีผลขาดทุนสะสม
เนื่องจากบร�ษัทมีผลขาดทุนสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 284,560,860 บาท
ตามงบการเง�นเฉพาะกิจการ บร�ษัทจ�งควรตองรักษากระแสเง�นสดไวเพ�่อรองรับการดําเนินงาน การลงทุน และสถานการณตาง ๆ ที่อาจ
เกิดข�้นตอไปในอนาคต จ�งเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 พ�จารณาอนุมัติงดจายเง�นปนผลจากผลการดําเนินการ
ของบร�ษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ�นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใหแกผูถือหุน ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษทั ไดมีมติเห็นชอบ
ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565
จากนั้น ผูดําเนินการประชุมจ�งเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แตไมมี
ผูใดแสดงความคิดเห็นหร�อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจ�งขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพ�จารณาแลว มีมติอนุมัติงดจัดสรรเง�นทุนสํารองตามกฎหมาย และพ�จารณาอนุมัติงดการจายเง�นปนผลใหแก
ผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มีผถู อื หุน

จํานวนเสียง

คิดเปนรอยละ

2,803,959,091

100.0000

0

0.0000

งดออกเสียง

3,963,600

-

รวม 47 ราย

2,807,922,691

100.0000

เห็นดวย
ไมเห็นดวย

วาระที่ 4

พ�จารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทที่ออกตามวาระกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง

ประธานแจงตอที่ประชุมวา กอนเร��มการพ�จารณาวาระนี้ เพ�่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ประธานขอใหกรรมการบร�ษัทที่
ตองออกตามวาระซึ่งไดเขารวมการประชุมครั้งนี้ กลาวคือ (1) นายตัน ซว� เบ็ง เคลว�น (2) นายเตย เคียน เซ็ง จอหน และ (3) นางสาว
จรรยจ�รา พนิต พล ออกจากห องประชุมในระหวางการพ� จารณาวาระนี้ จากนั้ น ประธานขอให นางสาวณั ชชานันท เลียงอรุณ วงศ
ผูดําเนินการประชุม เปนผูเ สนอรายละเอียดในวาระนี้ตอที่ประชุม
ผูดําเนินการประชุม แจงตอที่ประชุมวาเพ�่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด (และที่แกไขเพ��มเติม) มาตรา 71
วรรคสอง และขอบังคับของบร�ษัท ขอ 16 กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 เปน
อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได
โดยในการประชุ มสามัญ ผู ถือ หุนประจําป 2565 ของบร�ษั ท จะมี กรรมการที่พ นจากตํ าแหน งตามวาระจํานวน 3 ท าน
ดังตอไปนี้
รายชือ่ กรรมการ
ทีจ่ ะตองออกจากตําแหนง
ตามวาระ

ตําแหนง

จํานวนครัง้ ทีเ่ ขารวม
ประชุมคณะกรรมการ
ในป 2564

จํานวนครัง้ ที่
เขารวมประชุม
คณะกรรมการ
ชุดยอยในป 2564

จํานวนปที่
ดํารงตําแหนง
กรรมการของ
บร�ษทั

1. นายตัน ซว� เบ็ง เคลว�น

กรรมการ

6/7

-

1 ป 7 เดือน

2. นายเตย เคียน เซ็ง จอหน

กรรมการบร�หาร

3/7

10/12

1 ป 7 เดือน

3. นางสาวจรรยจร� า พนิตพล

กรรมการบร�หาร

3/3

10/10

11 เดือน

-

2/2

กรรมการบร�หารความ
เสี่ยงองคกร

บร�ษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ�่อเขารับการพ�จารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบร�ษัทแทนกรรมการบร�ษัทที่
ออกตามวาระ โดยเผยแพรหลักเกณฑและว�ธีการเสนอรายชื่อผานทางเว็บไซตของบร�ษัทแลวในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชือ่ บุคคลใด ๆ เขารับการพ�จารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบร�ษัทแทนกรรมการบร�ษัทที่
ออกตามวาระแตประการใด
คณะกรรมการสรรหาและพ� จารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบร�ษัท จ�งไดดําเนินการตามหลักเกณฑการสรรหา
กรรมการบร�ษัทโดยพ�จารณาและกลั่นกรองในเร�่องความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณว�ฒิ ประสบการณ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในว�ชาชีพ
รวมถึงองคประกอบของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบร�ษัท ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบร�ษัทในชวงที่
ผานมาอยางรอบคอบและระมัดระวังแลวเห็นวา กรรมการบร�ษัทที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทานดังกลาวขางตน มี
คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบร�ษัท และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัดฯ และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพ��มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อเพ�่อแตงตั้งเปนกรรมการบร�ษัทแทนกรรมการบร�ษัทที่ออกตามวาระ
ทั้ง 3 ทานดังกลาว ปรากฏตามสิ�งที่สง มาดวย 2 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว

จากนั้น ผูดําเนินการประชุมจ�งเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามทีเ่ กี่ยวกับวาระการประชุม แตไมมี
ผูใดแสดงความคิดเห็นหร�อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจ�งขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน และจะทําการพ�จารณาอนุมัติ
การเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทเปนรายบุคคล
มติที่ประชุม ที่ประชุมพ�จารณาแลว มีมติอนุมัตกิ ารเลือกตั้ง (1) นายตัน ซว� เบ็ง เคลว�น (2) นายเตย เคียน เซ็ง จอหน และ (3) นางสาว
จรรยจ�รา พนิตพล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบร�ษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวย
คะแนนเสียงดังนี้
1. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายตัน ซว� เบ็ง เคลว�น เปนกรรมการบร�ษัท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผถู อื หุน
จํานวนเสียง
เห็นดวย
2,783,272,691
ไมเห็นดวย
1,150,000
งดออกเสียง
23,500,000
รวม 47 ราย
2,807,922,691
2. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายเตย เคียน เซ็ง จอหน เปนกรรมการบร�ษทั ดวยคะแนนเสียง ดังนี้

คิดเปนรอยละ
99.9587
0.0413
100.0000

มีผถู อื หุน
จํานวนเสียง
เห็นดวย
2,733,046,791
ไมเห็นดวย
47,912,300
งดออกเสียง
26,963,600
รวม 47 ราย
2,807,922,691
3. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวจรรยจ�รา พนิตพล เปนกรรมการบร�ษัท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้

คิดเปนรอยละ
98.2771
1.7229
100.0000

มีผถู อื หุน

จํานวนเสียง

คิดเปนรอยละ

2,784,422,691

99.1807

23,000,000

0.8193

งดออกเสียง

500,000

-

รวม 47 ราย

2,807,922,691

100.0000

เห็นดวย
ไมเห็นดวย

วาระที่ 5

พ�จารณาอนุมัตกิ ารกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2565
ประธานขอให นางสาวจรรยจ�รา พนิตพล เลขานุการ เปนผูเสนอรายละเอียดในวาระนี้ตอที่ประชุม

เลขานุการแจงตอที่ประชุมวา เพ�่อใหเปนไปตามพระราชบัญ ญั ติบร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพ��มเติม)
มาตรา 90 และขอบังคับของบร�ษัท ขอ 14 กําหนดวา กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบร�ษัทในรูปแบบของเง�นรางวัล
เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หร�อผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับ หร�อตามที่ที่ประชุมผูถอื หุน จะพ�จารณา ซึ่งอาจกําหนดเปน
จํานวนแนนอนหร�อวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดเปนคราว ๆ ไป หร�อจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นให
ไดรบั เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบร�ษัท
ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบร�ษัทประจําป 2565 กําหนดไวภายในวงเง�นไมเกิน 6,000,000 บาท
โดยในการพ� จารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการสรรหาและพ� จารณาคาตอบแทนของบร�ษัท ไดคํานึงถึงผล
ประกอบการของบร�ษัทในปที่ผานมาประกอบกับการเปร�ยบเทียบอางอิงกับบร�ษัทซึ่งอยูในอ�ตสาหกรรมประเภทเดียวกับบร�ษัท คาตอบแทน
ถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกลเคียงกับบร�ษัท การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบร�ษัท รวมถึงความรับผ�ดชอบของ
คณะกรรมการแลว จ�งเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 พ�จารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดยอยของบร�ษัทประจําป 2565 ภายในวงเง�นไมเกิน 6,000,000 บาท โดยใหคณะกรรมการบร�ษัทมีอํานาจในการจัดสรรคาตอบแทน
กรรมการบร�ษัท ประจําป 2565 ตามความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบร�ษัท
ตําแหนง

คาตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)

ประธานคณะกรรมการบร�ษทั

100,000

รองประธานคณะกรรมการบร�ษัท

50,000

กรรมการ

29,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหนง

คาตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

35,000

กรรมการตรวจสอบ

25,000

คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
ตําแหนง

คาตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

20,000

กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

15,000

โดยสรุปโครงสรางคาตอบแทนกรรมการรายเดือนเปนรายบุคคลสําหรับป 2565 ดังนี้
รายชือ่ กรรมการ

1. นายกฤษณ ณรงคเดช

2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิร�กุล

3. นายแฟรงค ชารลส-อองตวน
แคนเชลโลนี

จํานวนคาตอบแทนที่
ไดรบั ในป 2564
ตอเดือน (บาท)
100,000

100,000

74,000

จํานวนคาตอบแทนทีน่ าํ เสนอในป 2565
ตําแหนง

คาตอบแทนตอตําแหนง
ตอเดือน (บาท)

รวมคาตอบแทน
ตอเดือน (บาท)

ประธานคณะกรรมการบร�ษทั

100,000

100,000

รองประธานคณะกรรมการบร�ษัท
(กรรมการอิสระ)

50,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

35,000

กรรมการสรรหาและพ�จารณา
คาตอบแทน

15,000

กรรมการบร�ษทั (กรรมการอิสระ)

29,000

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พ�จารณาคาตอบแทน

20,000

กรรมการตรวจสอบ

25,000

กรรมการบร�ษทั (กรรมการอิสระ)

29,000

กรรมการตรวจสอบ

25,000

100,000

74,000

4. นายว�เชษฐ เกษมทองศร�

54,000

54,000

5. นายตัน ซว� เบ็ง เคลว�น

29,000

กรรมการบร�ษทั

29,000

29,000

6. นายเตย เคียน เซ็ง จอหน

29,000

กรรมการบร�ษทั

29,000

29,000

รวมจํานวน

386,000

386,000

386,000

นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทจะไมไดรับโบนัส คาตอบแทนพ�เศษ และผลประโยชนอื่นใด ทั้งที่เปนตัวเง�นและไมเปนตัวเง�น
อีก นอกจากประกันสุขภาพและสวนลดพ�เศษในการซื้ออสังหาร�มทรัพยของบร�ษัท โดยมีเง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทกําหนด
ทั้งนี้ กรรมการบร�ษัทที่ดํารงตําแหนงเปนผูบร�หาร จะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบร�ษัท แตจะไดรับเบีย้ เลี้ยง และ
สวัสดิการตาง ๆ อันเปนคาตอบแทนและผลประโยชนของพนักงานหร�อลูกจางของบร�ษัท ตามระเบียบของบร�ษัทดวย

จากนั้น ผูดําเนินการประชุมจ�งเปดโอกาสใหทปี่ ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แตไมมี
ผูใดแสดงความคิดเห็นหร�อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจ�งขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนีต้ อ งไดรับการอนุมัติดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ ือหุนซึ่งมาประชุม โดยนับผูทงี่ ดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมพ�จารณาแลว มีมติอนุมตั ิการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอยประจําป
2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มีผถู อื หุน

จํานวนเสียง

เห็นดวย

2,784,422,691

99.1631

23,000,000

0.8191

งดออกเสียง

500,000

0.0178

รวม 47 ราย

2,807,922,691

100.0000

ไมเห็นดวย

วาระที่ 6

คิดเปนรอยละ

พ�จารณาอนุมัติการแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชีของบร�ษัทประจําป 2565
ประธานขอให นางสาวจรรยจ�รา พนิตพล เลขานุการ เปนผูเสนอรายละเอียดในวาระนี้ตอที่ประชุม

เลขานุการแจงตอที่ประชุมวา เพ�่อใหเปนไปตามพระราชบัญ ญั ติบร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพ��มเติม)
มาตรา 120 และขอบังคับของบร�ษัท ขอ 40 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําปแตงตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีทุกป และในการแตงตั้งใหสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมได
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เร�่อง หลักเกณฑ เง�่อนไข และว�ธีการรายงานการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเง�นและผลการดําเนินงานของบร�ษัทที่ออกหลักทรัพย กําหนดใหบร�ษัทจัดใหมีการหมุนเว�ยนผูสอบบัญชี
(Auditor Rotation) ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรายใดปฏิบัติหนาที่สอบทานหร�อตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเง�นของบร�ษัทมาแลว
7 รอบปบัญชี ไมวาจะติดตอกันหร�อไมก็ตาม โดยบร�ษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายนั้นเปนผูสอบบัญชีของบร�ษัทไดก็ตอเมื่อพนระยะเวลา
อยางนอย 5 รอบปบัญชีติดตอกัน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ�จารณาและเสนอแนะใหคณะกรรมการบร�ษัทเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพ�จารณาอนุมัติการ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บร�ษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบร�ษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2565 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเง�นของบร�ษัท
ประจําป 2565
รายชือ่ ผูส อบบัญชี

ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต

จํานวนปทลี่ งลายมือชือ่ รับรองงบการเง�นของบร�ษทั

1. นางสาวกรทอง เหลืองว�ไล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210

ผูลงนามรับรองงบการเง�นป 2564

2. นายชวาลา เทียนประเสร�ฐกิจ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

ผูลงนามรับรองงบการเง�นป 2562 และ 2563

3. นายนันทวัฒน สํารวญหันต

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731

ยังไมเคยลงนามรับรองงบการเง�น

4. นายยงยุทธ เลิศสุรพ�บูล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770

ยังไมเคยลงนามรับรองงบการเง�น

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบร�ษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอื่นของบร�ษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได

ทั้ ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า ผู ส อบบั ญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เสนอข า งต น ไม มี ค วามสั ม พั น ธ และ
ไมมีสวนไดเสียกับบร�ษัท บร�ษัทยอย ผูบร�หาร ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จ�งมีความเปนอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเง�นของบร�ษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเปนที่นาพอใจ และมีความรูความเขาใจในธุรกิจของ
บร�ษัทเปนอยางดี รวมทั้งผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ�จารณาและเสนอแนะใหคณะกรรมการบร�ษัทเสนอใหที่ประชุมสามัญ ผูถือหุน
ประจําป 2565 พ�จารณาอนุมัติการกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2565 สําหรับบร�ษัทเปนจํานวนเง�นไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลาน
บาทถวน) โดยไมรวมคาบร�การอื่น (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดการเปร�ยบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชีระหวางป 2565 กับป
2564 ดังนี้
ตารางเปร�ยบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชีป 2565 กับป 2564
คาตอบแทนผูส อบบัญชี

รอบปบญ
ั ชี 2565

รอบปบญ
ั ชี 2564

1. คาสอบบัญชี

ไมเกิน 2,000,000 บาท

ไมเกิน 2,000,000 บาท

2. คาบร�การอื่น ๆ

ไมมี

ไมมี

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีบร�ษัทยอยสังกัดสํานักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบร�ษัทจะดูแลใหบร�ษัทสามารถจัดทํางบการเง�นไดทันตามกําหนดเวลา

จากนั้น ผูดําเนินการประชุมจ�งเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แตไมมี
ผูใดแสดงความคิดเห็นหร�อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจ�งขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพ�จารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญ ชีและคาตอบแทนผูสอบบัญ ชีของบร�ษัทประจําป 2565 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มีผถู อื หุน

จํานวนเสียง

คิดเปนรอยละ

2,807,422,691

100.0000

0

0.0000

งดออกเสียง

500,000

-

รวม 47 ราย

2,807,922,691

100.0000

เห็นดวย
ไมเห็นดวย

วาระที่ 7

พ�จารณาอนุมัตแิ ผนการดําเนินงานกรณีการออกและเสนอขายหุนกูภายใตวงเง�นไมเกิน 5,900 ลานบาท
ประธานขอให นางสาวจรรยจ�รา พนิตพล เลขานุการ เปนผูเสนอรายละเอียดในวาระนี้ตอที่ประชุม

เลขานุการแจงตอที่ประชุมวา เนื่องดวยคณะกรรมการบร�ษัทไดเสนอใหมีการเห็นชอบแผนงานกรณีการออกและเสนอขาย
หุนกู ภายใตวงเง�นไมเกิน 5,900 ลานบาท เพ�่อนําเง�นที่ไดมาใชเปนทุนหมุนเว�ยน และ/หร�อ เปนเง�นทุนที่เหมาะสมกับการดําเนินงาน และ/หร�อ
ขยายธุรกิจตอไปในอนาคต และ/หร�อ ชําระคืนเง�นกู และ/หร�อ ไถถอนหุนกู และ/หร�อ ซื้อที่ดิน และใหคณะกรรมการบร�หาร และ/หร�อ บุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�หารมีอํานาจในการกําหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุนกูที่จะออก การลงนาม
ในขอ กําหนดวาดวยสิ ทธิและหน าที่ ของผูอ อกหุ นกู และผู ถือ หุนกู การกํ าหนดหร�อเปลี่ยนแปลงขอ กําหนดและเง�่อนไขต าง ๆ รวมทั้ ง
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง การแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
(Underwriting Agreement) และ/หร�อ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมตลอดจนมีอํานาจทําการเจรจาตอรองและตกลงอัตราคาตอบแทน
และคาใชจายของสัญญาตาง ๆ ขางตน การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารตาง ๆ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ/
หร�อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ รวมตลอดจนการรับรองการดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู และดําเนินการอื่นใด
อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูน้ัน ๆ ใหสําเร็จลุลวง และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด รายละเอียดตามสิ�งที่สง
มาดวย 4 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
โดยรายละเอียดหุนกู ปรากฏดังนี้
วัตถุประสงค

เพ�่อเปนทุนหมุนเว�ยน และ/หร�อ เปนเง�นทุนที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินงาน และ/หร�อ ขยายธุรกิจ
ตอไปในอนาคต และ/หร�อ ชําระคืนเง�นกู และ/หร�อ ไถถอนหุนกู และ/หร�อซื้อที่ดิน

ประเภท

หุนกูทุกประเภท ไมวามีหร�อไมมีหลักประกัน ชนิดทยอยชําระคืนเง�นตนหร�อคืนเง�นตนครั้งเดียวเมื่อ
ครบกําหนดไถถอน มีหร�อไมมีผูแทนผูถือหุนกู ทั้งนี้ ข�้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู

วงเง�น

ไมเกิน 5,900 ลานบาท หากเปนสกุลเง�นตางประเทศใหใชอตั ราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุนกู (issue
date) ในแตละคราว

สกุลเง�น

เง�นบาท/เง�นเหร�ยญสหรัฐฯ และ/หร�อ เง�นสกุลตางประเทศอื่น ๆ

การเสนอขาย

เสนอขายภายในประเทศ และ/หร�อ ตางประเทศ ใหแก ผูลงทุนโดยทั่วไป และ/หร�อ เสนอขายใน
วงจํากัด และ/หร�อ เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน และ/หร�อ ผูลงทุนรายใหญ และ/หร�อผูลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หร�อ ผูลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะไดประกาศกําหนด ไมวาทั้ง
จํานวนหร�อแตบางสวน โดยเสนอขายคราวเดียวหร�อหลายคราวและ/หร�อในลักษณะหมุนเว�ยน
(Revolving) ก็ได
การออกและเสนอขายสามารถเสนอขายใหกับผูถ ือหุน กูเดิมซึ่งกําลังจะครบกําหนดชําระคืนหร�อถูก
ไถถอนคืนกอนกําหนด ทั้งนี้ บร�ษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ หร�อประกาศที่
เกี่ยวของ รวมถึงการขออนุญาตจากหนวยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวของ

อัตราดอกเบีย้

ข�้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน กู หร�อตามขอกําหนดและเง�่อนไขของหุนกูที่ได
ออกในคราวนั้น

อายุ

ไมเกิน 7 ปนับแตวันออกหุนกู

การไถถอนกอน
ครบอายุ

ผูถือหุนกูอาจมีสิทธิหร�อไมมีสิทธิขอใหบร�ษัท ไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด และ/หร�อบร�ษัท อาจมี
หร�อไมมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนดและเง�่อนไขของหุนกูที่จะ
ออกในแตละคราว โดยบร�ษัท จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ หร�อประกาศที่เกี่ยวของ
รวมถึงการขออนุญาตจากหนวยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวของ

เง�อ่ นไขพ�เศษ

ในกรณี ที่บร�ษัท ไดไถถอนหร�อชําระคืนหุนกูที่ไดออกภายในวงเง�นที่ไดรับอนุมัติขางตน บร�ษัท
สามารถออกหุนกูทดแทนเพ��มเติมอีกได ในวงเง�นที่กําหนดขางตน

จากนั้น ผูดําเนินการประชุมจ�งเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แตไมมี
ผูใดแสดงความคิดเห็นหร�อซักถามเกีย่ วกับวาระนี้ ประธานจ�งขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานใน
การนับคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพ�จารณาแลว มีมติอนุมัตแิ ผนการดําเนินงานกรณีการออกและเสนอขายหุนกูภายใตวงเง�นไมเกิน 5,900 ลานบาท
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มีผถู อื หุน

จํานวนเสียง

คิดเปนรอยละ

2,784,422,691

99.1631

23,000,000

0.8191

งดออกเสียง

500,000

0.0178

รวม 47 ราย

2,807,922,691

100.0000

เห็นดวย
ไมเห็นดวย

วาระที่ 8

วาระอื่น ๆ (ถามี)

ประธานแจงตอที่ประชุมวา วาระการประชุมที่เสนอพ�จารณาตามที่บร�ษัทไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2565 ไดพ�จารณาเสร็จสิ�นแลว
วาระนี้จ�งเปนการเปดโอกาสใหกับผูถือหุนเสนอเร�่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอ
เร�่องอื่นใดนั้น ใหอยูภายใตหลักเกณฑและว�ธีการที่กฎหมายกําหนด
โดยในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม พระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด (และฉบับ
แกไขเพ��มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง กําหนดไววา เมื่อที่ประชุมพ�จารณาระเบียบวาระที่กําหนดไวหนังสือนัดประชุมแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพ�จารณาเร�่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม
อีกก็ได อยางไรก็ตาม เพ�่อความโปรงใส และเปนการใหสิทธิแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไมควรมีการเพ��มวาระเพ�่อพ�จารณาวาระอื่น ๆ ที่
ไมไดระบุไวในหนังสือนัดประชุมใหที่ประชุมสามัญ ผูถือหุนพ� จารณาอนุมัติหร�อลงมติ โดยในการนี้ไมมีผูถือหุนเสนอวาระอื่นใดเพ�� มเติม
แตประการใด

จากนั้น ประธานจ�งเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งผูถือหุนได
แสดงความเห็นและซักถามคําถาม และมีการตอบคําถามของผูถือหุนดังสรุปสาระสําคัญไวในตอนทายของวาระนี้
วาระที่ 8

คําถาม/ความเห็น/คําตอบ

ผูถือหุนทานที่ 2
(ผานชองทางการพ�มพขอความ)
นายสเตฟาน มิเชล
ประธานเจาหนาที่บร�หารฝายปฏิบัติการ และ
นายกรณ ณรงคเดช
ประธานเจาหนาที่ฝายบร�หาร

ผูถือหุนทานที่ 3
(ผานชองทางการพ�มพขอความ)
นางสาวจรรยจ�รา พนิตพล
ประธานเจาหนาที่บร�หารฝายการเง�น

ธุรกิ จ ศู น ย ขอ มู ล (Data Center) ทางบร�ษั ท มองลู ก ค าเป น ใคร
ธุ ร กิ จ ดั ง กล า วใช เง� น ลงทุ น เท า ใด เร�� ม รั บ รู ร ายได เมื่ อ ใด และ
ประมาณการรายได-กําไรเปนอยางไร
กลุมลูกคา ไดแก Hyperscalers ซึ่งเปนบร�ษัทขนาดใหญที่มีความ
ตองการใชขอมูลเปนจํานวนมากซึ่งสวนใหญเปนบร�ษัทระดับโลก
และกลุมธุรกิจในทองถิ�น ขณะนี้บร�ษัทกําลังศึกษาถึงความเปนไป
ไดและสถานทีท่ ี่เหมาะสมสําหรับโครงการ บร�ษัทคาดวาจะสามารถ
เร��มกอสรางไดราวสิ�นป 2565 ซึ่งใชระยะเวลากอสรางประมาณ
18 เดือน และคาดวาจะเร��มรับรูรายไดราวไตรมาสที่สี่ของป 2567
บร�ษัทมองวาธุรกิจ Data Center เปนธุรกิจทีม่ ีการเติบโตแบบกาว
กระโดด รวมทั้ ง มี turnaround time ที่ สั้ น กว า การพั ฒ นา
โครงการคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ กลุมธุรกิจนี้จะชวยใหบร�ษัทมี
รายได ป ระจํ าที่ มีเสถี ยรภาพมากข�้น รวมทั้ งมี โอกาสในการทํ า
REIT เพ��มเติมดวย

ต องการทราบเหตุ ในการกํ าหนดวงเง� นหุ นกู 5,900 ล านบาท และ
รายไดของบร�ษัทจะเพ�ยงพอตอการชําระหุนกูในอนาคตหร�อไม
วงเง�นหุนกูจํานวน 5,900 ลานบาท เปนการขออนุมัติเฉพาะวงเง�น
เทานั้น บร�ษัทไมมีเจตนาในการออกหุนกูเต็มจํานวน ทั้งนี้ ปจจ�บัน
บร�ษัทมียอดหุนกูอยูที่ราว 2,907 ลานบาท จ�งเปนกรณีที่บร�ษัทขอ
วงเง�นในการออกหุนกูเพ��มเติมอยูที่ประมาณ 3,000 ลานบาท
ทั้งนี้ เนื่องจากบร�ษัทคิดวาการออกหุนกูเปนหนึ่งในชองทางการ
จัดหาเง�นทุนที่มีความสําคัญ จ�งดําเนินการขอใหผูถือหุนอนุมัติ
วงเง�นหุนกูจํานวนไมเกิน 5,900 ลานบาท เพ�่อใหสามารถดําเนิน
ธุรกิจไดอยางยืดหยุนมากข�้นอันเปนประโยชนในการบร�หารจัดการ
และดําเนินธุรกิจตอไป

