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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 คร้ังที ่42  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

บริษัท ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ประชุมเม่ือวันจันทรท์ี ่25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. 

โดยถ่ายทอดสดการประชุมจากหอ้งประชุม The Victor ชัน้ 8 อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์
เลขที ่57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 -------------------------------------------------------------------------  
 

เร่ิมประชุม เวลา 14:00 น.  

นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”)  

ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัและขอบคุณผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และแถลงต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ไดม้ีการระบาดระลอกใหม่กระจายเป็นวงกวา้งไปในหลายเขตจังหวัด จนมีผู้ติดเชือ้
ภายในประเทศเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหร้ฐับาลออกขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการ
ในสถานการณฉ์ุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 โดยก าหนดหา้มจัดกิจกรรมที่มีความเส่ียงต่อ
การแพร่โรคในเขตพืน้ท่ีสถานการณท์ี่ก าหนดเป็นพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุ ซึ่งมีผูเ้ขา้รว่มเป็นจ านวนมากและมีโอกาสติดต่อสมัผสักันได้
โดยง่าย เช่น การประชมุ การจดัเลีย้ง การแจกจ่ายอาหารหรือส่ิงของตา่งๆ ดว้ยเหตดุงักล่าว คณะกรรมการบรหิารจึงมีมติอนมุตัิให้
เปล่ียนแปลงรูปแบบการประชุมจากการเขา้ร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ดว้ยตนเอง เป็นการจัดการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และเล่ือนวันประชุมจากเดิมที่ก าหนดวนัประชุมในวนัศุกรท์ี่ 15 มกราคม 2564 
เป็นวนัจนัทรท์ี่ 25 มกราคม 2564 ซึ่งบรษิัทไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการประชมุและการเล่ือนวนัประชมุดงักล่าว
ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) พรอ้มจดัส่งจดหมายแจง้ผูถื้อหุน้ทุกท่านทางไปรษณีย์ 
ตัง้แต่วนัท่ี 8 มกราคม 2564 ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 บรษิัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้
ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) ในวนัจนัทรท์ี่ 14 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เป็นเงินทั้งสิน้ 1,911,926,537 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้น
ทัง้หมดที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุจ านวน 1,911,926,537 หุน้ โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้ที่รว่มประชมุดว้ยตนเอง
จ านวน 11 ราย ถือหุน้รวมกนัเท่ากับ 255,851 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0134 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท และมี
ผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ จ านวน 38 ราย ถือหุน้รวมกันเท่ากับ 1,384,358,217 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.4065 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท รวมมีผูถื้อหุน้ที่ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการรบัมอบฉันทะทัง้สิน้ จ านวน 49 ราย ถือหุน้
รวมกันทัง้หมด 1,384,614,068 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.4198 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจ านวนผูถื้อ
หุ้นเกินกว่า 25 ราย และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  ถือว่าครบองค์ประชุมตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทัง้ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) มาตรา 103 และตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ประธานฯ จึงขอเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 โดยก่อนที่จะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม 
ประธานฯ ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้ 
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กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

2. นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา 

3. นายปณต สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

4. นายสวุิทย ์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
5. รศ. ธิติพนัธุ ์ เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
6. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
7. นายนรรตัน ์ ล่ิมนรรตัน ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
8. นายวรวรรต ศรีสอา้น กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
 

กรรมการท่ีเขา้ประชมุมีจ านวน 8 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม 

         - ไม่มี – 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายก าพล ปญุโสณี กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง
และความยั่งยืน 

2. นายบณัฑิต ม่วงสอนเขียว ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบญัชี 
3. นายกรธวชั กิ่งเงิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
4. นายวิชยั มหตัเดชกลุ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบรหิาร 
5. นายพรชยั เกตจุินากลู เลขานกุารบรษิัท 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูส้อบบญัชี จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล ที่ปรกึษากฎหมาย จากบรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 
2. นางสาวสิรริตัน ์ กีรติบตุร  ที่ปรกึษากฎหมาย จากบรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั ท าหนา้ที่

เป็น Inspector ดแูลการประชมุและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคบับริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายพรชัย เกตุจินากูล เลขานุการบริษัท ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน การนบัผล
คะแนนในแต่ละวาระการประชมุ และสิทธิของผูถื้อหุน้ในการประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านทราบ  
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นายพรชยั เกตุจินากูล น าเสนอวิดีโอเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนนในแต่ละวาระการ
ประชมุ และสิทธิของผูถื้อหุน้ในการประชมุ โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ครัง้นี ้บริษัทไดใ้ช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท ควิดแลบ 
จ ากัด ผูใ้หบ้ริการซึ่งไดร้บัการรบัรองระบบควบคุมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ากส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(สพธอ.) นอกจากนี ้บรษิัทไดใ้หผู้ใ้หบ้ริการบนัทึกเสียงและภาพของการประชุมในระหว่างการประชมุใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และบนัทึกขอ้มลูจราจรอิเล็กทรอนิกสข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนไวเ้ป็นหลกัฐานตามกฎหมาย  

2. ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ทกุท่านมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 
3. การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบ

ฉันทะที่ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เพื่อน าไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งได้ระบุไวใ้นใบมอบ
ฉันทะที่ไดน้ าส่งแก่บรษิัทล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หัก
ออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุ และส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยของวาระนัน้ๆ 

4. การนบัผลการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่ก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี  ้แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่  
4.1 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ 

วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 6, 7 และ 9 บรษิัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่ง
ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

4.2 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม 
ไดแ้ก่ วาระที่ 8 บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทั้งหมดซึ่งมาประชุมที่ออก
เสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

4.3 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที่ 10 บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดซึ่งมาประชมุที่ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ทัง้นี ้ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัปี 
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563   
นอกจากนี ้วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ ขอใหท้ี่
ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียง
ลงคะแนนเช่นเดียวกบัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ 

5. ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการคลิกเลือกเมน ู“ลงคะแนนเสียง” ในระบบ
และเลือกปุ่ มใดปุ่ มหน่ึงระหว่างปุ่ มเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และกด “ส่ง” โดยบรษิัทจะใหเ้วลาผูถื้อหุน้
อย่างเพียงพอส าหรบัการลงคะแนนเสียง ทัง้นี ้ในระหว่างการเปิดใหล้งคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ด าเนินการลงคะแนนเสียงในระบบและกด “ส่ง” จะถือว่ามีมติอนมุตัิกบัวาระท่ีน าเสนอนัน้ 

6. การลงคะแนนในใบมอบฉนัทะดงัต่อไปนี ้จะถือว่าเป็นบตัรเสีย  
o การลงคะแนนที่มีการท าเครือ่งหมายเกินกว่าหน่ึงประเภทในวาระเดียวกัน ยกเวน้การลงคะแนนเสียงของผูร้บั

มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ต่างประเทศที่แต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
o การแกไ้ขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้มิไดล้งนามก ากบั 
o การลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 
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7. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดง
ความเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามหรือความเห็น โดย
การคลิกเขา้ไปในเมน ู“พิมพค์ าถาม” พิมพค์ าถามหรือความเห็นในกล่องขอ้ความ และกด “ส่ง”  

8. บริษัทจะพิจารณาตอบค าถามซึ่งไดร้บัจากกล่องขอ้ความหรือค าถามที่ผูถื้อหุน้ไดส่้งมาล่วงหนา้ในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง
กับวาระการประชุมผูถื้อหุน้เป็นส าคัญ เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างกระชบั อย่างไรก็ดี บริษัทจะบนัทึกประเด็น
ค าถามและค าตอบทัง้หมดใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบในรายงานการประชมุ 

9. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มขึน้แลว้ ผูถื้อหุน้ดังกล่าวยังคงมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเขา้รว่มประชมุทนัและวาระท่ีเหลืออยู่เท่านัน้ 

10. เพื่อไม่ใหท้ี่ประชมุตอ้งรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างรวบรวมผลคะแนน บริษัทจึงเสนอใหท้ี่
ประชุมพิจารณาวาระการประชุมล าดบัถดัไปก่อน และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชมุถัดไปและลงคะแนน
ในระบบแลว้เสร็จ บริษัทจะแจง้ผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหนา้นีใ้หท้ี่ประชุมทราบ ทั้งนี ้เมื่อ
ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนัน้เป็นอนัสิน้สดุ 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมส าหรบัการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้และเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด ผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัท ระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563 แต่ปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชมุหรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท  

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 คร้ังที่ 41 ซ่ึงประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 17 
มกราคม 2563  

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อ  
วนัศุกรท์ี่ 17 มกราคม 2563 และไดม้ีการจดัส่งรายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้
เผยแพรผ่่านเว็บไซตข์องบรษิัท www.univentures.co.th ตามรายละเอียดในส าเนารายงานการประชมุ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 
ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41 ไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งตรงตามมติของที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้พิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41 ซึ่งประชมุเมื่อวนัศกุรท์ี่ 17 มกราคม 
2563 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 1,384,624,768 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

 หมายเหต:ุ ในวาระนีมี้ผูถ้ือหุน้มาเขา้รว่มประชมุเพิ่มเติมอีก 3 ราย นบัจ านวนหุน้ไดร้วม 10,700 หุน้ รวมเป็นผูถ้ือหุน้มาเขา้รว่มประชุม 52 ราย 
นบัจ านวนหุน้ไดร้วมทัง้สิน้ 1,384,624,768 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.4204 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563  

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 30 
กันยายน 2563 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2563 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือ
เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครัง้นีแ้ลว้ โดยประธานฯ มอบหมายใหน้ายก าพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผูร้ายงาน
ผลการด าเนินงานของบรษิัท ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และแผนกลยทุธข์องบรษิัทต่อที่ประชมุ 

นายก าพล ปุญโสณ ีรายงานภาพรวมผลการด าเนินงานของบรษิัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ใหท้ี่ประชมุ
รบัทราบ ดงันี ้ 

ในปี 2563 บริษัทได้รบัผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Investors’ Choice Award) ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 100 คะแนนเต็ม และบรษิัท ทริสเรทติง้ จ ากัด ไดค้งอนัดบัเครดิตองคก์รของบริษัทที่ BBB  รวมทัง้ไดร้บั
ผลประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2563 (CG Score) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย ในระดบั “ดีเลิศ” หรือ “หา้ดาว” และเมื่อวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บรษิัทไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นสมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC ทั้งนี ้บริษัทไดเ้ผยแพร่นโยบายการต่อตา้นทุจริต
คอรร์ปัชนัใหคู้่คา้ของกลุ่มบริษัทไดร้บัทราบ และขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิต่างๆ อย่างเครง่ครดั  นอกจากนี ้ได้
เพิ่มความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนั เป็นหน่ึงในความเส่ียงที่ฝ่ายงานและบริษัทย่อยตอ้งมีการติดตามประเมินทุกไตรมาส มีจดัท าแผน
บริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้อย่างเหมาะสม พรอ้มกับจัดการอบรมแก่ผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อสร้างความเขา้ใจและปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

นอกจากนี ้ในส่วนของโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรพัย ์บริษัท แกรนด ์ยูนิตี ้ดิเวลล็อปเมนท ์จ ากัด (“GRAND UNITY”) 

ซึ่งเป็นผู้พัฒนาคอนโดมิเนียม อนิล บนถนนสาทร ยังไดร้บัรางวัลไทยแลนด ์พร็อพเพอรต์ี ้อวอรด์ส ์จากบริษัท พร็อพเพอรต์ี ้กูรู 
จ ากดั และเอเชีย เรียลเอสเตท ซมัมิท  

ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบปีบญัชี 2563 บริษัทมีรายไดร้วม 4,386.3 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้าก
การพฒันาและขายอสงัหาริมทรพัย ์2,997 ลา้นบาท รายไดจ้ากธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์276 ลา้นบาท และรายได้
จากธุรกิจที่ไม่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์1,113 ลา้นบาท โดยบรษิัทมีก าไรขัน้ตน้ 804 ลา้นบาท และมีก าไรสทุธิที่เป็นส่วน
ของบรษิัท 62.5 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดท้ี่มาจากธุรกิจในภาคอสงัหารมิทรพัยถ์ึงรอ้ยละ 68.3   

ดา้นฐานะทางการเงิน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 17,794 ลา้นบาท แบ่งเป็นสินทรพัยใ์น
โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพัฒนาเพื่อขาย 9,909 ลา้นบาท และมีเงินฝากในสถาบันการเงิน 2,854 ลา้นบาท ส าหรบั
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ เป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 1,532 ลา้นบาท และที่ดิน อาคาร 981 ลา้นบาท เงินลงทุนใน
บรษิัทรว่ม 444 ลา้นบาท 

ในดา้นภาระหนี ้บริษัทมีหนีสิ้นรวม 8,507 ลา้นบาท แบ่งเป็นหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 4,447 ลา้นบาทเป็นเงินกูย้ืมเพื่อ
น ามาใชใ้นการพัฒนาโครงการประมาณ 2,000 ลา้นบาท และมีหนีสิ้นระยะยาวที่เป็นรายไดสิ้ทธิการเช่ารอการตดับญัชีประมาณ 
2,645 ลา้นบาทและมีหุน้กู ้1,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเท่ากับ 0.92 เท่า ซึ่งเป็นอตัราหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อ
ทนุ 0.48 เท่า 

ส าหรบัผลการด าเนินงานและก าไรสทุธิของปี 2562 ที่น ามาเปรียบเทียบ เป็นผลการด าเนินงานตามงบการเงินซึ่งรวมผล
การด าเนินงานจากบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) (“GOLD”) เป็นระยะเวลา 10 เดือนของปี 
2562 คือ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 และรวมก าไรที่บรษิัทไดจ้ากการขายเงินลงทุนใน GOLD และบริษัทได้
น าก าไรส่วนนีจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ จ านวน 1,911.9 ลา้นบาท  
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ส าหรบัแผนกลยุทธ์และการลงทุนของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจ 3 ประเภทหลักๆ ไดแ้ก่ 
ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งในปี 2563 รายไดห้ลกัของบรษิัทมาจากการพฒันาและขายคอนโดมิเนียมผ่าน GRAND UNITY  
และในดา้นการลงทุนบริษัทไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการพัฒนาอาคารส านักงานบนถนนทองหล่อ ส่วนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์บรษิัทไดล้งทนุในบรษิัท สโตนเฮน้จ ์อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน) (“STI”) ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ประกอบธุรกิจที่ปรกึษาดา้นการควบคมุงานก่อสรา้งที่มีชื่อเสียงและประสบการณม์าอย่างยาวนาน ส าหรบัธุรกิจ
อตุสาหกรรม บรษิัทยงัด าเนินการภายใตบ้รษิัท ไทย-ไลซาท จ ากดั (“TL”) ซึ่งเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสงักะสีออกไซดท์ี่ด  าเนินธุรกิจ
มาแลว้ประมาณ 40 ปี 

ในปี 2564 นี ้บริษัทและบริษัท บี.กริม เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (“BGRIM”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการ
ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ไดร้่วมกันเขา้ลงทุนในบริษัท ยูนิเวนเจอร ์บีจีพี 
จ ากดั (“UVBGP”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 55 และรอ้ยละ 45 ตามล าดบั โดยการรว่มลงทุนดงักล่าว เป็นการน าเอาประสบการณใ์นการ
ลงทุนดา้นการพัฒนาอสังหาริมทรพัย์และการลงทุนดา้นธุรกิจไฟฟ้าเข้าดว้ยกัน ซึ่งจะท าให้เกิดธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
(Business Synergy) ในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจในดา้นพลังงานไฟฟ้าต่อไป ถือเป็นการสรา้งสมดุลการลงทุนของบริษัทใน
ระยะยาว ทั้งนี ้ภายหลังการจัดโครงสรา้งของการลงทุนแลว้เสร็จ บริษัทคาดว่าจะมีรายไดท้ี่มาจากธุรกิจพลังงานในสัดส่วน
ใกลเ้คียงกบัรายไดท้ี่มาจากธุรกิจการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และส่วนท่ีเหลือก็จะเป็นรายไดท้ี่มาจากธุรกิจอื่นๆ 

จากแผนธุรกิจปี 2563 ที่บริษัทไดส้รา้งโอกาสในการลงทุนเพื่อขยายการเติบโต ดว้ยการจัดหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เข้า
ลงทนุในธุรกิจพลงังาน ส าหรบัปี 2564 บริษัทจะปรบัโครงสรา้งการลงทุนเพื่อสรา้งสมดลุของรายได ้รว่มกนักบัการพฒันาระบบและ
บุคลากร และในปี 2565 บรษิัทจะเนน้กลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งมูลค่าและผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในปีต่อไป ทั้งนี ้ สาเหตุที่บริษัทพิจารณาเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน 
เนื่องจากมีแหล่งที่มาของรายไดค้่อนขา้งแน่นอน ต่อเนื่อง และมีแนวโนม้การเติบโตของรายไดเ้พิ่มขึน้อย่างสม ่าเสมอ เห็นไดจ้าก
อตัราการเติบโตเฉล่ียของรายไดข้องกลุ่มธุรกิจพลงังาน ซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 3.5 ต่อปี มาโดยตลอดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – 2562) 
โดยเฉพาะธุรกิจพลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy) ซึ่งกระทรวงพลงังานคาดการณว์่า จะมีส่วนแบ่งก าลงัการผลิตไฟฟ้าถึง
ประมาณ 30,000 เมกะวตัต ์ในปี 2580  

ส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2563 ที่ ผ่านมา ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ยอดขาย
อสังหาริมทรพัยโ์ดยรวมของตลาดลดลงประมาณรอ้ยละ 50 และยอดเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรพัยใ์หม่ลดลงรอ้ยละ 70 
นอกจากนี ้ยังมีการแข่งขันในด้านราคากันสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ส าหรับ GRAND UNITY พบว่า ปัจจุบันมี
คอนโดมิเนยีมที่สรา้งเสรจ็พรอ้มขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 5 โครงการ รวมมลูค่าประมาณ 3,300 ลา้นบาท และมีคอนโดมิเนียมที่อยู่
ระหว่างการพัฒนา 4 โครงการ รวมมลูค่าประมาณ 10,000 ลา้นบาท และอีก 5 โครงการใหม่ รวมมลูค่าประมาณ 12,400 ลา้น
บาท ที่รอเปิดตวัในระยะเวลาที่เหมาะสม ส าหรบัความคืบหนา้ของโครงการพัฒนาอาคารส านกังานที่ทองหล่อ มลูค่าเงินลงทุน
ประมาณ 1,400 ลา้นบาท บรษิัทไดเ้ริ่มก่อสรา้ง โดยเริ่มลงเสาเข็มแลว้ ซึ่งคาดว่าการก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็ในช่วงปลายปี 2565  

ดา้นธุรกจิที่เก่ียวเนื่องกับอสงัหารมิทรพัย ์นอกจากการลงทนุใน STI ซึ่งเป็นบรษิัทที่ปรกึษาดา้นการควบคุมงานก่อสรา้ง 
บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัท ฟอรเ์วิรด์ ซิสเต็ม จ ากัด และบริษัท อะเฮดออล จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายสินคา้ที่เป็น
ระบบออโตเมชั่นของโครงการอสังหาริมทรพัย ์และมีบริษัท เซนเซส พร็อพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากัด ซึ่งเป็นผูบ้ริหารนิติบุคคล
อาคารชุด ขณะที่การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท ไทย-ไลซาท จ ากัด ยังคงด าเนินธุรกิจในการผลิตและจ าหน่ายสังกะสี
ออกไซดอ์ย่างต่อเนื่อง ปัจจบุนัมีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) สงูที่สดุ ซึ่งอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 47 ของตลาดรวม  
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกับวาระนี ้ซึ่งมีค  าถามและ/หรือขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 
และค าตอบและ/หรอืขอ้ชีแ้จงจากกรรมการและ/หรือผูบ้รหิารของบรษิัท สรุปดงันี ้ 

นายพลรัตน ์ สันติมณีรัตน ์ผูถื้อหุน้ สอบถามต่อที่ประชมุถงึแผนกลยทุธใ์นชว่ง 1-3 ปี ขา้งหนา้ของบรษิัทจะเป็นไปใน
ทิศทางใด  

นายก าพล ปุญโสณ ีชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า แผนกลยทุธใ์นช่วง 1-3 ปี ขา้งหนา้ เป็นไปตามที่ไดน้ าเสนอขา้งตน้ ซึ่งจะเนน้
เรื่องการปรบัโครงสรา้งการลงทนุของบรษิัท  

นายพลรัตน ์ สันติมณีรัตน ์ผูถื้อหุน้ สอบถามต่อที่ประชมุเก่ียวกบัประมาณการก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบรษิัท 

 นายบณัฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ผลการด าเนินงานรอบปีบญัชี 2563 บรษิัทมีก าไรจากการด าเนินงาน 
ส่วนที่เป็นของบริษัท 62.5 ลา้นบาท ส าหรบัประมาณการผลการด าเนินงานรอบปีบัญชี 2564 เนื่องจากขณะนีผู้ส้อบบัญชีอยู่
ระหว่างสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 ของบริษัทและบรษิัทย่อย ประกอบกับบรษิัทอยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่
ตามที่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดน้ าเสนอในแผนกลยุทธ ์ดงันัน้บรษิัทจึงไม่สามารถประมาณการก าไรจากผลการด าเนินงานไดใ้น
ขณะนี ้

นายพลรัตน์  สันติมณีรัตน์ ผูถื้อหุน้ สอบถามต่อที่ประชุมว่า หุน้ของบริษัทมีแนวโนม้ที่ดีหรือไม่ ผูถื้อหุน้ควรที่จะซือ้
หุน้ของบรษิัทเพิม่เติมหรือขายหุน้ของบรษิัท  

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า กรรมการไม่สามารถให้ความเห็นส าหรบัค าถามดังกล่าว ขอใหท้่านผูถื้อหุน้พิจารณา
ขอ้มลูทางการเงิน แผนการลงทนุ แผนการด าเนินงาน แผนกลยทุธข์องบรษิัทเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตดัสินใจ   

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเหน็ และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ 

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมต ิ

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ 

และบัญช ีเป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ  

 นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด 
และตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 38 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดใหม้ีการท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัทไดต้รวจสอบ
และรบัรองแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอตาม
หลักการบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีแ้ลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเหน็ และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 
 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 
  (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 1,383,948,468 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 726,300 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

หมายเหต:ุ ในวาระนีมี้ผูถ้ือหุน้มาเขา้รว่มประชมุเพิ่มเติมอีก 1 ราย นบัจ านวนหุน้ไดร้วม 50,000 หุน้ รวมเป็นผูถ้ือหุน้มาเขา้รว่มประชุม 53 ราย 
นบัจ านวนหุน้ไดร้วมทัง้สิน้ 1,384,674,768 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.4230 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลจากเงินก าไรของบริษัทจากผลประกอบการส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงนิงบประมาณ 

และบัญชี เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ  

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต  ่า
กว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุส ารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใตเ้งื่อนไขของแผนการลงทุน ความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแลว้จะต้อง
น าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลได ้แลว้ให้รายงานที่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผูถื้อหุ้น
จะตอ้งเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 115 และ 116 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ที่ 40 และ 41 ในเรื่องการจ่ายเงิน
ปันผลและการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย  

จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมส าหรบัจ่ายเงินปันผล 
จ านวน 62.47 ลา้นบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และบรษิัทได้
จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบถว้นตามที่ก าหนดในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และข้อ 41 ของขอ้บงัคบัของบริษัท ท่ีก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองจะ
มีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ทุนส ารองตามกฎหมายที่บรษิัทไดจ้ดัสรรเงิน
ไวแ้ลว้ มีจ านวน 331.00 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.31 ของทุนจดทะเบียนของบรษิัท ดงันัน้ บริษัทจึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรไวเ้ป็น
ทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม 

 คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปัน
ผลจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 38.24 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 61.21 ของก าไรสทุธิ ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัท โดยบรษิัทจะจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ท่ีมชีื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวันจันทรท์ี่ 14 ธันวาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัจันทรท์ี่ 8 
กมุภาพนัธ ์2564 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้เนื่องจากเป็นก าไรท่ีเกิดจากรายไดท้ี่ไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษี  

ทัง้นี ้เงินปันผลที่บรษิัทไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตัง้แต่ปี 2558 - 2561 มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,510.4 ลา้นบาท และในปี 2562 
บรษิัทไดจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีก 1,911.9 ลา้นบาท  
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ 

ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 
ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 38.24 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 61.21 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมหลงัหกัส ารอง
ตามกฎหมายและส ารองเพื่อการลงทุนอื่น โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
(Record Date) เมื่อวนัจนัทรท์ี่ 14 ธันวาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัจนัทรท์ี่  8 กุมภาพนัธ ์2564 ดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 1,384,699,768 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   
หมายเหต:ุ ในวาระนีมี้ผูถ้ือหุน้มาเขา้รว่มประชมุเพิ่มเติมอีก 1 ราย นบัจ านวนหุน้ไดร้วม 25,000 หุน้ รวมเป็นผูถ้ือหุน้มาเขา้รว่มประชุม 54 ราย 
นบัจ านวนหุน้ไดร้วมทัง้สิน้ 1,384,699,768 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.4243 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษิัท 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงไดอ้ย่าง
เป็นอิสระ นายสวุิทย ์จินดาสงวน นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี และนายนรรตัน ์ล่ิมนรรตัน ์ซึ่งเป็นกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ
และเป็นกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกครัง้ ขอออกจากหอ้งประชมุก่อนการพิจารณาวาระนี ้ 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบรษิัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดแูลกิจการท่ีดี จึงไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2563 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ
ชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท 

 คณะกรรมการบรษิัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาโดยอิสระและไดข้อ้สรุปความเห็นว่า กรรมการทัง้ 
3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้ไดผ่้านกระบวนการกลั่ นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่า มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจกบับรษิัท กล่าวคือ เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากัด และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) รวมทั้งเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท สามารถท าประโยชนใ์ห้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาไดป้ฏิบัติหนา้ที่ในฐานะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งประวตัิโดยย่อและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการ
อิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ครัง้นีแ้ลว้  

ส าหรบันายสวุิทย ์จินดาสงวน กรรมการบรษิัท ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบรษิัทเป็นระยะเวลา 16 ปี 11 เดือน 
นับตั้งแต่เข้ารับต าแหน่ง ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุวิทย ์จินดาสงวน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง เป็นเวลา 3 ปี โดยหากนายสุวิทย ์จินดาสงวนไดด้  ารงต าแหน่งจนครบ
วาระดงักล่าว จะรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็น 19 ปี 11 เดือน ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้ว่า 
นายสวุิทย ์จินดาสงวน ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งนัน้ มีคุณสมบตัิการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ สามารถปฏิบัติหนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
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อิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้เป็นผูม้ีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณด์า้นเศรษฐศาสตร ์การเงิน การ
บริหารจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นประโยชนต์่อการสอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท นอกจากนี ้นายสุวิทย ์
จินดาสงวน ไดท้ราบและเขา้ใจถึงพฒันาการและความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ประโยชนต์่อการติดตามดแูลผลการด าเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบรษิัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อทัง้สามท่าน ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบกับขอ้เสนอของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งพน้
จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่  

1. นายสวุิทย ์จินดาสงวน กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

2. นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

 3.    นายนรรตัน ์ล่ิมนรรตัน ์ กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพน้จากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ (1) นายสวุิทย ์
จินดาสงวน (2) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี และ (3) นายนรรตัน ์ล่ิมนรรตันก์ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุด
ย่อยอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
1. นายสุวิทย ์จินดาสงวน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล  

เห็นดว้ย จ านวน 1,382,648,267 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.8519 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 2,051,301 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.1481 
งดออกเสียง จ านวน 200 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  

เห็นดว้ย จ านวน 1,381,946,967 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.8012 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 2,752,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.1988 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

3. นายนรรัตน ์ลิ่มนรรัตน ์กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
เห็นดว้ย จ านวน 1,383,497,567 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9132 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1,202,201 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0868 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษทัและการแต่งตั้งกรรมการใหม ่

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงไดอ้ย่าง
เป็นอิสระ นายก าพล ปุญโสณี ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ขอออกจากหอ้งประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี ้
และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นเรื่องที่มีความเก่ียวเนื่องกันกับวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของบรษิัท ดงันัน้ หากวาระนีไ้ม่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 7 ต่อไป 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรบัแผนงานของบริษัทที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินธุรกิจและมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนเพื่อสรา้งความสมดุลของเงินลงทุนและ
การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทใหพ้ิจารณาเพิ่ม
จ านวนกรรมการบริษัท จ านวน 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็นจ านวน 9 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากับดูแลการลงทุนของและ
การด าเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในอนาคต  ทั้งนี ้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไดพ้ิจารณาคุณสมบัติตาม
หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการใหม่ ทัง้ความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ ์ความรูค้วามสามารถ และความพรอ้มที่จะอุทิศ
เวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการ รวมทัง้ความช านาญเฉพาะดา้นที่จ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
กลยุทธใ์นการด าเนนิธุรกิจของบรษิัท และมีความเห็นใหเ้สนอชื่อนายก าพล ปญุโสณี ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงและความยั่งยืนของบรษิัท เป็นกรรมการใหม่ของบรษิัท 

ทั้งนี ้นายก าพล ปุญโสณี มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจและการลงทุนในหลายธุรกิจ       
ซึ่งเป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกับแผนงานในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถว้นตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้ง ซึ่งประวตัิของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่ิงที่ส่งมา
ดว้ย 4 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีแ้ลว้  

นอกจากนี ้ตามที่บริษัทประกาศใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อพิจารณาเขา้
รบัการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมผูถื้อหุน้  ในช่วงระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทจดทะเบียน โดยบรษิัทไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และเว็บไซตข์องบรษิัทตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่บริษัทไดก้ าหนดไว ้ปรากฎว่าไม่มี
ผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทแต่อย่างใด 

ดว้ยเหตนุี ้คณะกรรมการบรษิัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเสนอใหน้ าเสนอต่อ
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท จ านวน 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็นจ านวน 9 ท่าน และ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายก าพล ปุญโสณี ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่  กรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบรหิารความเส่ียงและความยั่งยืนของบรษิัท เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท รวมทัง้อนมุตัิการมอบหมายใหบ้คุคลที่กรรมการ
ผูม้ีอ  านาจของบริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง 
และ/หรือด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการของบริษัท
เสรจ็สมบรูณ ์

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท จ านวน 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็นจ านวน 9 ท่าน และอนุมัติ
แต่งตัง้นายก าพล ปญุโสณี ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบรหิารความ
เส่ียงและความยั่งยืนของบรษิัท เป็นกรรมการใหม่ของบรษิัท รวมทัง้อนมุตัิการมอบหมายใหบ้คุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจของบรษิทั
มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เ ก่ียวข้อง และ/หรือ
ด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการของบริษัทเสร็จ
สมบรูณ ์ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 1,383,824,067 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9368 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 875,701 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0632 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายพรชัย เกตุจินากลู เลขานุการบริษัท เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

 นายพรชัย เกตุจินากูล เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเสนอเพิ่มจ านวนกรรมการ
บริษัทและการแต่งตัง้นายก าพล ปญุโสณี เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทในวาระที่ 6 รวมทัง้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร
จดัการตามโครงสรา้งการจดัการของบรษิัทในปัจจุบนั ซึ่งนายก าพล ปญุโสณี ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิัท 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของ
บรษิัท ดงันี ้ 
 จากเดิม “กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท คือ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายปณต สิรวิฒันภกัดี นายสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร และนายวรวรรต ศรีสอา้น กรรมการสองในส่ีคนนี ้ลงลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท”  
 แก้ไขเป็น “กรรมการซึ่งมีอ  านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิทั คือ นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี นายปณต สิรวิฒันภกัดี นายสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร นายวรวรรต ศรีสอา้น และนายก าพล ปญุโสณี กรรมการสองในหา้คนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทบัตราส าคญั
ของบรษิัท”  
 รวมทั้งการอนุมตัิการมอบหมายใหบุ้คคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจด
ทะเบียนแกไ้ขกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบรษิัทเสรจ็สมบรูณ ์

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแกไ้ขกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัทเป็นดังนี ้ “กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท คือ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวฒันภักดี นายสิทธิชัย ชยัเกรียงไกร นายวรวรรต ศรีสอา้น และนายก าพล 
ปญุโสณี กรรมการสองในหา้คนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทบัตราส าคญัของบริษัท” รวมทั้งอนุมตัิการมอบหมายใหบุ้คคลที่
กรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัทต่อ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และ/หรือด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไข
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบรษิัทเสรจ็สมบรูณ ์ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 1,384,699,568 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   
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วาระที ่8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 

 ประธานฯ มอบหมายให ้นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน  ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ก าหนดนโยบายและเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงได้
กบัอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และเหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมาย
ใหท้ าหนา้ที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปรมิาณความรบัผิดชอบที่เพิ่มขึน้ ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งตน้ แลว้น าขอ้มูลที่ไดเ้สนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและมมีติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่ไดเ้สนอ
อตัราค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 และเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ 
(ถ้ามี) เป็นจ านวนไม่เกิน 12,000,000 บาท เนื่องจากมีการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทและเพื่อให้สอดคลอ้งกับหน้าที่ความ
รบัผิดชอบที่เพิ่มขึน้ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจากการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท  โดยในส่วน
ค่าตอบแทนพิเศษใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม 

ส าหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการจ่ายในรอบปีบัญชี 2563 รวมเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 10,000,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินท่ีไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41 โดยนายฐาปน สิริวฒัน
ภกัดี และนายปณต สิริวฒันภักดี ไดแ้สดงเจตนาไม่รบัค่าตอบแทนพิเศษส าหรบัรอบปีบัญชี 2563 ทั้งนี ้รายละเอียดค่าตอบแทน
คณะกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับรอบปีบัญชี 2563 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง” ของ
รายงานประจ าปี  

อตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนส าหรับ 

ประธาน สมาชิก 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

o คณะกรรมการบรษิัท  20,000 25,000 10,000 20,000 
o คณะกรรมการตรวจสอบ  40,000 - 30,000 - 
o คณะกรรมการบรหิาร * 25,000 - 20,000 - 
o คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา - 22,000 - 18,000 
o คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภบิาล - 22,000 - 18,000 
o สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ  ไมมี่ 

หมายเหต ุ*กรรมการบริหารที่เป็นผูบ้รหิารของบริษัท จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเหน็ และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 
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ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 รวมกบั ค่าตอบแทน
พิเศษ (ถา้มี) เป็นจ านวนไม่เกิน 12,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 1,384,381,368  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9770  
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 318,400  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0230  
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2564  

ประธานฯ มอบหมายให ้นายสุวิทย ์จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายสุวิทย ์จินดาสงวน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากัด และตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 35 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท
ทุกปี คณะกรรมการบรษิัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 เนื่องจากในปี
ที่ผ่านมาผูส้อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ไดป้ฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ สามารถสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินใหแ้ลว้เสร็จไดท้นัตามก าหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท นอกจากนี ้ยงัเป็นบริษัทที่ไดร้บัการยอมรบัทั้งในประเทศและระดบัสากล มีทีมงานท่ีมีมาตรฐานและมีประสบการณใ์นการ
ตรวจสอบงบการเงินของบรษิัทเป็นอย่างดี โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการ ตรวจสอบ สอบทาน และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทส าหรบัรอบปีบญัชี 2564  

1.  นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  

2.  นางวิไล บรูณกิตติโสภณ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 3920 และ/หรือ  

3.  นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4195  

บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผูส้อบบญัชีทัง้ 3 รายดงักล่าว เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท และบรษิัทย่อยซึ่ง
มีคุณสมบัติตามที่ส  านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด และอยู่ในสงักัดของบริษัทผูส้อบบญัชีซึ่งมีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือเป็นท่ียอมรบัใน
มาตรฐานทั่วไป รวมทัง้ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท โดยไม่มีผูส้อบบญัชี
ท่านใดเป็นผูล้งนามในรายงานของผูส้อบบญัชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลกัเกณฑต์ามประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นชอบใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัท  ส าหรบัรอบปีบัญชี 2564 
เป็นจ านวนเงินรวม 750,000 บาท ลดลงจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี 2563 ที่มีจ านวน 
800,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวไดพ้ิจารณาแลว้เป็นค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนั โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จรงิระหว่างการปฏิบตัิงาน ซึ่งรายนามผูส้อบบญัชี 
รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี และรายชื่อบรษิัทย่อยที่ใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนั โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่ิงที่ส่งมา
ดว้ย 6 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีแ้ลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้
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 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีบญัชี 2564  
ตาม รายละเอียดดงันี ้ 

1. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือ นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 4195 คนใดคนหนึ่งของ
บรษิัท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบรษิัท ส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 
โดยใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้ หรือในกรณีที่ทั้ง 3 คน ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้ ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ท าหนา้ที่เป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทานและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท ส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 และ  

2. อนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัท ส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 750,000 บาท 

โดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 1,384,699,768 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายพรชัย เกตุจินากลู เลขานุการบริษัท เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายพรชัย เกตุจินากูล เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีการออกพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 (“พระราชก าหนด”) และมีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันท่ี 19 เมษายน 2563 โดยพระราชก าหนดดังกล่าวได้
ยกเลิกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่องการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และไดเ้ปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์
ปฏิบตัิเก่ียวกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นประเด็นหลกั 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) ยกเลิกขอ้ก าหนดเดิมที่ก าหนดใหต้อ้งมีผูร้่วม
ประชมุอย่างนอ้ยหนึ่งในสามขององคป์ระชมุอยู่ในสถานที่ประชมุเดียวกนั และ (2) ขอ้ก าหนดที่ใหผู้ร้ว่มประชมุตอ้งอยู่ในประเทศไทย 

ทั้งนี ้เพื่อให้สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์เก่ียวกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท์ี่ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดดังกล่าว 
คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่เก่ียวกับการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ในขอ้ 22 ขอ้ 29 ข้อ 30 ขอ้ 32 และขอ้ 33 โดยให้ยกเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความใหม่ 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนา้ที่ 10 – 13 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ที่ไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกท่าน
แลว้ รวมทั้งอนุมัติการมอบหมายใหบุ้คคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมทัง้แกไ้ข และ/หรือเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมขอ้ความใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนือ้หาสาระของการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท เพื่อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคับ
ของบรษิัทเสรจ็สมบรูณ ์

ข้อบังคับบริษทัฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทัทีข่อเสนอให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 22. 
ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง

ข้อ 22. 
ในการประชมุคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุม
แห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งมี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
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ข้อบังคับบริษทัฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทัทีข่อเสนอให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุ 
 
 

ในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุม
อาจก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ
ด าเนินการใดๆ ในการประชุมดงักล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได ้โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1/3 
(หนึ่งในสาม) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่ง
เดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เขา้ร่วมประชุมตอ้งอยู่ใน
ประเทศไทยขณะที่มีการประชมุ 
 

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคสองตอ้งกระท า
ผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง
หรือทั้งเสียงและภาพ แลว้แต่กรณีของกรรมการทุกรายที่
เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้ง
ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอรท์ี่เกิดจากบนัทึกดงักล่าว และ
มีระบบควบคุมการประชุมที่มีองคป์ระกอบพืน้ฐานของการ
ท างานเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสด์ว้ยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา
ข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็น
องคป์ระชุมได ้และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตาม
วิธีการที่บญัญตัิไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบันี ้
 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการ ซึ่งมี
ส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจ
ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทเขา้ร่วมประชุมและด าเนินการใด ๆ ใน
การประชุมดังกล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการ
ประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่
ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตาม
วธิีการทีบ่ัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี ้
 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 29. 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 (ส่ี) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษิัท 
 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ใหเ้รียกว่า
การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

ขอ้ 29 
คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ าปี ภายใน 4 (ส่ี) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 
 

 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
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ข้อบังคับบริษทัฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทัทีข่อเสนอให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 
หรือผู้ถือหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 10 (สิบ) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน
ในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ ภายใน 45 วนั (ส่ีสิบหา้) นบัแต่
วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มี การประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อ
กัน หรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับ
ไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายใน 45 วนั (ส่ีสิบหา้) นบัแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อ
ว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดย
บริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัด
ใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้น
ข้อบังคับฉบับนี ้  ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้จากการจัดให้มีการ
ประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของ
จ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนั (ส่ีสิบหา้) นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจาก
ผูถื้อหุน้ 
 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่งเขา้ชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้น
คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองกไ็ด้
ภายใน 45 วัน (สี่สิบหา้) นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจาก
การจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้
ถือหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุ้นซึ่งเขา้ร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบันี ้ผูถื้อหุน้ตามวรรค
สามตอ้งร่วมกันรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการจัดให้มี
การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 
ทัง้นี ้การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าว ต้อง
ปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้
บังคับในขณะนั้นหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมา
ใช้บังคับโดยอนุโลมและให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายและข้อบังคับนี ้
 

ข้อ 30. 
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่องที่ จะเสนอต่ อที่ ป ระชุมพร้อมด้ว ย
รายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ให้โฆษณาค าบอก

ข้อ 30. 
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัด
ประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา
แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและ
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) 
วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 
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ข้อบังคับบริษทัฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทัทีข่อเสนอให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 
กล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกัน 3 (สาม) วนัก่อน
วนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) วนัดว้ย 

(สาม) วันด้วย โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ซ่ึงจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ ในวรรคนี้
และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจ
จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 

ข้อ 32. 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คนหรือไม่
นอ้ยกว่า1/2 (กึ่งหน่ึง) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้ง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่ งในสาม) ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลา
นัดไปแลว้ถึง 1 (หน่ึง) ชั่งโมง จ านวนผู้ถือหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการ
ประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุม
เป็นอันระงับไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยังผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อน
วนัประชุมในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคับว่าตอ้งครบองค์
ประชมุ 
 

ข้อ 32. 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่ง
เดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คน
หรือไม่นอ้ยกว่า 1/2 (กึ่งหน่ึง) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้
ถึง 1 (หนึ่ง) ชั่งโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผู้
ถือหุ้นรอ้งขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุน้นั้น
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และ
ใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนวัน
ประชมุในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 33. 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็น
ประธานในที่ประชุมโดยต าแหน่ง หากประธานกรรมการไม่
มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุชั่วคราวเฉพาะในการประชมุคราวนัน้ 

ข้อ 33. 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่ง
เดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธาน
กรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุมโดยต าแหน่ง หากประธาน
กรรมการไม่เขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ถา้มีรอง
ประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให้
ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชมุชั่วคราวเฉพาะในการประชมุคราวนัน้ 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเหน็ และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกับวาระนี ้ 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท 22 ขอ้ 29 ขอ้ 30 ขอ้ 32 และขอ้ 33 ในเรื่องที่เก่ียวกับการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอ  านาจของบริษัทมอบหมาย  มีอ านาจในการ
ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมทัง้แกไ้ข และ/หรือเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมขอ้ความใหเ้ป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนือ้หาสาระของการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท 
เพื่อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทเสรจ็สมบรูณด์ว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 1,384,699,768 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

วาระที ่11 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี  

ประธานฯ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการ
ประชุมที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุได ้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่
กฎหมายก าหนด และสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชมุหรือไม่  

ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ประสงคเ์สนอวาระอื่นเขา้สู่การพิจารณาของที่ประชมุ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกับวาระนี ้และประธานฯ เชิญนายปณต สิริวฒันภกัดี 
รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนในธุรกิจใหม่และโอกาสการ
ลงทนุของบรษิัท 

นายปณต สิริวัฒนภักดี กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกับแผนธุรกิจในอนาคตของ
บรษิัทที่นายก าพล ปญุโสณี กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมว่า ในการลงทุน บริษัทตอ้งมีความเขา้ใจในวงจรของ
ธุรกิจ (Business Cycle) ที่จะเขา้ลงทุน และบรษิัทตอ้งมองเห็นถึงโอกาสในการเขา้ไปลงทุนและมองเห็นถึงอนาคต ตามแนวคิด 
“Invest in Tomorrow” ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัท ทั้งนี ้สถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึน้ ท าใหบ้ริษัทตอ้ง
พิจารณาประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนใหล้ึกกว่าที่ประเมินไว ้อย่างไรก็ดี บรษิัทหวงัว่าวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึน้ อาจ
เปิดโอกาสใหบ้รษิัทไดเ้ขา้ไปเสริมศกัยภาพของกิจการที่บรษิัทจะเขา้ลงทนุ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจไทยฟ้ืน
ตัวกลับมาไดแ้ข็งแกร่ง โดยบริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในภาคธุรกิจ (Sector) ที่มีผลหรือมีส่วนช่วยสรา้งความยั่งยืนของระบบ
เศรษฐกิจไทยในอนาคต อย่างเช่น ธุรกิจพลังงานที่บริษัทไดท้ าการศึกษามาหลายปี จนไดพ้บพันธมิตรทางธุรกิจและพบโอกาส
การลงทนุที่เป็นรูปธรรม ซึ่งท่านผูถื้อหุน้คงไดร้บัทราบความคืบหนา้ของการลงทุนใหม่ที่จะสรา้งประโยชนแ์ก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ใน
ระยะยาวแลว้ โดยบริษัทหวังว่าจะไดร้บัการสนับสนุนจากท่านผูถื้อหุ้น เพื่อเป็นก าลังใจให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะ
ผูบ้ริหารที่จะน าพาบริษัทกา้วสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งบริษัทตอ้งระมัดระวังการลงทุนและมุ่งเนน้การลงทุนที่มี
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
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นายสหพัฒ วงคว์ี ผูถื้อหุน้ สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์ COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บรษิัทมากนอ้ยเพียงใด 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ในปี 2563 สถานการณ ์COVID-19 ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์
ซึ่งเป็นรายไดห้ลกัประมาณรอ้ยละ 68 ของกลุ่มบริษัท และในส่วนของธุรกิจสงักะสีออกไซด ์สถานการณ์ COVID-19 ท าใหล้กูคา้
หลกัของบรษิัท ไทย-ไลซาท จ ากดั (TL) อนัไดแ้ก่ ผูผ้ลิตยางรถยนตไ์ดช้ะลอก าลงัการผลิตหรือปิดสายการผลิตชั่วคราวในช่วงที่การ
แพรร่ะบาดมีความรุนแรงสงูสดุ ส่งผลใหก้ าลงัการผลิตของ TL ในช่วงดงักล่าวลดลงเหลือรอ้ยละ 40 จากเดิมที่มีก าลงัการผลิตเกือบ
รอ้ยละ 100  ทัง้นี ้ผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 ไดเ้กิดขึน้กับระบบเศรษฐกิจทั้งโลก ไม่เฉพาะในประเทศไทย อย่างไรก็ดี 
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทยงัสามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง อีกทัง้บริษัทไดด้  าเนนิการตามกลยทุธใ์นการปรบัสมดุลการลงทุนไปยงั
ธุรกิจใหม่ ตามที่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ที่ผ่านมา โดยความคืบหนา้ในเรื่องดงักล่าวไดน้ าเสนอผ่าน
วีดิทศันใ์นวาระที่ 2 แลว้ 

 เมื่อที่ประชมุไม่มีเรื่องอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลาเขา้รว่มประชุม และได้
เสนอขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน ์และกล่าวปิดการประชมุ  

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.  

 
 

ลงชื่อ นางสาวพจนยี ์ธนวรานชิ  ประธานกรรมการ/ 
(นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช)  ประธานท่ีประชมุ  
 

ลงชื่อ นายพรชยั เกตจุินากูล เลขานกุารบรษิัท/ 
(นายพรชยั เกตจุินากลู) ผูบ้นัทึกการประชมุ 


