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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

บริษัท ปริญสิริ จาํกัด (มหาชน) 

ผ่านสอือิเลก็ทรอนิกส ์( E-AGM ) 

....................................................................... 

วัน     เวลา และสถานที 

บริษัท  ปริญสิริ  จาํกัด (มหาชน)  (“บริษัท“)  ไดจ้ัดประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี  2564   เมือวนั

พฤหสับดีที  29  เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที  244 ถนนวัชรพล  แขวงท่าแร ้ง   

เขตบางเขน  ก รุงเทพมหานคร 

 

เริมการประชุม 

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท ์ พิธีกรผูด้าํเนินรายการ  แนะนาํตวัและกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้   ทีเข้าร่วมประชุม

สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  2564  ของ บริษัท ปริญสิริ จาํกัด (มหาชน)  ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ เพียงรูปแบบเดียว และได้

แนะนาํประธาน  คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและผูเ้ขา้รว่มประชมุ  ดงันี 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เลขานุการบรษัิทฯ 

          คณุชยัรตัน ์   โกวิทจินดาชยั   

ผู้บริหาร  

1.   คณุจินตนา  หมืนไธสง                               ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

2.   คณุพบพรรณ  ป้อมหลกัทอง                      ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

3.   คณุโสฬส   เธียรสทิธิพงศ ์                          ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฏหมาย 

 

1. ศ.ดร.วรภทัร  โตธนะเกษม                     ประธานกรรมการบรษัิท   และกรรมการอิสระ 

2. รองศาสตราจารยอ์ญัชล ี พพิฒันเสรญิ ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอสิระ 

3. ผูช้่วยศาสตราจารยม์นตผ์กา   วงษา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  กรรมการตรวจสอบ   และกรรมการอสิระ 

4.  ดร.วิลาวลัย ์    ธรรมชาติ กรรมการตรวจสอบ   และกรรมการอสิระ 

5. คณุสริลิกัษณ ์ โกวิทจินดาชยั กรรมการผูจ้ดัการและประธานกรรมการบรหิาร 

6. คณุขวญัชาย   มงคลกิจทวีผล กรรมการ 

7. คณุนิรุธ   อินทรทา่ฉาง กรรมการ 

8. คณุปรญิญา  โกวิทจินดาชยั กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมและสักขีพยานการประชุม 

1.   คณุวิโรจน ์   สจัจธรรมนกุลู     ผูต้รวจสอบบญัชี   

                                                                       บรษัิท สอบบญัชี  ดี ไอ เอ  อินเตอร ์เนชนัแนล จาํกดั                                    

 2.   คณุวฒุิพร   ไตรญาน   ผูต้รวจสอบบญัชี   

                                                                       บรษัิท สอบบญัชี  ดี ไอ เอ  อินเตอร ์เนชนัแนล จาํกดั                                     

 ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสอือิเลก็ทรอนิกส ์และลงทะเบียนนับคะแนน 

    บรษัิท โอเจ อนิเตอรเ์นชนัแนล  จาํกดั   

 

ประธานฯ  กล่าวตอ้นรบัท่านผูถ้ือหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่าน เขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  

2564  ผ่านสอือิเล็กทรอนิกส ์ ในวนันี   และเปิดการประชมุ 

สืบเนืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือไวรสัโคโรน่า สายพนัธุใ์หม่ (COVID 19)  คณะกรรมการบริษัท  

มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผูถื้อหุ้น ผูร้บัมอบฉันทะ  และทีมงานทุกท่าน  ดว้ยเหตุผลดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัท  จึงไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้ปลียนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564    จากเดิมที

เชิญผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  เป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์เพียงรูปแบบเดียว   และขอมอบหนา้ทีให้

พิธีกรเป็นผูใ้หข้อ้มลูเกียวกบัแนวทางการดาํเนินการประชมุผา่นสืออิเล็กทรอนิกส ์แก่ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น  

 

พิธีกร  แจ้งต่อทีประชุมถึงกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้  เพือกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการร่วม

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ( Record  Date ) ในวนัที 18  มีนาคม  2564  และในวนันี  มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ย

ตนเองจาํนวน  3 ราย และโดยการรบัมอบฉนัทะ 27 ราย รวมผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมจาํนวน 30 ราย  รวมจาํนวนหุน้ทงัสิน  

924,057,339  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ  75.74  ของจาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดท้งัหมด  1,220,011,755  หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมผู้

ถือหุน้ตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้   

และไดชี้แจงหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียง  ใหผู้ถ้ือหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะทราบ ดงัน ี  

       บริษัทฯ ไดเ้รียนเชิญและแจง้ขอ้มูลเกียวกับการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  2564  ผ่านสอือิเล็กทรอนิกส ์ 

แก่ท่านผูถ้ือหุน้เป็น 3 ช่องทาง  คือโดยการจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์  และการลงประกาศใน

หนงัสือพิมพ ์ รวมทังไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลการประชุมไวใ้นเวบไซตข์องบริษัทฯ  ในส่วนของนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor 

Relation) ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ   ตงัแต่วนัที  29 มีนาคม 2564 เป็นตน้มา เพือใหผู้ถ้ือหุน้สามารถ

ตรวจสอบและมีขอ้มูลเพียงพอในการประชุมผูถื้อหุน้   

บริษัทฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรืองทีเห็นว่าเป็นประโยชน ์  เพือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม  

และเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสม    เพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้  ในระหว่าง 

วนัที  1 มกราคม  2564  ถึงวนัที 31 มกราคม 2564    ทังนี  ไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมเพิมเติม  และเสนอ

ชือบุคคลเขา้รบัพิจารณาแต่งตงัเป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้  แต่อย่างใด 
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แนวทางปฏิบตัิในการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์( E-AGM )  วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน และวิธีการถาม

คาํถามหรอืแสดงความคิดเห็น เป็นดงัตอ่ไปน ี

1. ผูเ้ขา้รว่มประชุมทีมีสิทธ์เขา้รว่มประชุมจะตอ้งยืนยนัตวัตนเพือขอรบัชือผูใ้ชง้าน และรหสัผ่าน  ตามวิธีทีบริษัท

แจง้ใหท้ราบพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม  และผูใ้หบ้ริการจดัประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ จะสง่ลิงค ์( Link )ใหผู้้

ถือหุน้ลว่งหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ 

2. เนืองจากการประชุมในครงันีเป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

3. การประชมุจะพิจารณาเรอืงตามลาํดบัของระเบียบวาระทีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชุม  ในการนาํเสนอขอ้มลูแต่

ละวาระจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อทีประชุม เมือมีการนบัคะแนนเสียง

ในวาระนนัๆ เสรจ็สินตามลาํดบั 

4. การลงคะแนนสียงในแต่ละวาระ  ผูถ้ือหุน้ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ามจาํนวนหุน้ทีมี หรือตาม

จาํนวนหุน้ทไีดร้บัมอบฉนัทะมา โดยถือวา่ 1 หุน้ เท่ากบั 1 คะแนนเสียง 

          ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปทีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพือทาํการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ภายในเวลาทีกาํหนด  เมือท่านกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครงัว่า ยืนยนัการ

ลงคะแนนหรอืไม ่ใหก้ดตกลงเพือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

           กรณีทีผูถื้อหุน้ตอ้งการเปลียนการลงคะแนน สามารถทาํไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครงั   หาก

วาระไดถ้กูปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไมส่ามารถลงคะแนน หรอืเปลียนการลงคะแนนได ้

5. สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมผ่านอปุกรณมื์อถือหรือ Tablet ขอใหท้่านสลบัจากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงัโปรแกรม 

Chrome เพอืทาํการลงคะแนนทีเมน ูE-Voting 

6. เมือลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท้่านกลบัมายงัหนา้ต่าง E–Meeting (โปรแกรม zoom) เพือรบัชมภาพ

และเสยีงของการประชมุตอ่ไป 

7. ระบบจะทาํการรวบรวมคะแนน โดยนบัคะแนนรวมจากผูท้ีลงคะแนนผ่าน E-Voting และผูท้ีลงคะแนนลว่งหนา้

ผ่านเอกสารมอบฉนัทะ 

8. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  ดงันี 

8.1 วาระที 1 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนืองจากเป็นวาระเพือรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท

ประจาํปี 2563 

8.2 วาระทีตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   ไดแ้ก่ 

วาระที 2,3,4,5  

8.3 วาระทีตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเกินกึงหนงึของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน  ไดแ้ก่ วาระที  6 
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9. สาํหรบัวาระที 5  พิจารณาและอนมุตัิแต่งตงักรรมการแทนทีผูท้ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  บริษัทขอใหผู้ถื้อหุน้

พิจารณาเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล ซึงระบบจะมีการลงคะแนนสาํหรบักรรมการแตล่ะทา่นตามลาํดบั 

10. ผูถ้ือหุน้สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียง  โดยเลือก

เมนูลงคะแนนในระบบ  โดยบริษัทไดก้าํหนดเวลาใหผู้ถ้ือหุน้เพียงพอเพือลงคะแนนเสียงในระหว่างการเปิดให้

ลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระ   หากผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไมด่าํเนินการทาํเครืองหมายใดๆ   จะถือวา่ผูถ้ือหุน้มี

มติอนมุตัิในวาระทีนาํเสนอ 

   วิธีถามคาํถามและแสดงความคิดเห็น   

1. กรณีทีท่านผูถ้ือหุน้ทีประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถทาํได ้โดยใหท้่าน Chat ใน

โปรแกรม Zoom เพอืพิมพข์อ้ความ  และกดปุ่ ม Enter เพอืสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

2. กรณีททีา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงันี 

2.1 ใหไ้ปทีเมนู Participant ทางดา้นล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand)  เมือพิธีกรขานชือของท่าน 

เจา้หนา้ทจีะเปิดไมคใ์หท้า่นสอบถาม ทา่นจะตอ้งกด Unmute  และเปิดไมคใ์นอปุกรณข์องท่าน กรณีทีผูถื้อ

หุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ดข้อความกรุณาพิมพค์าํถามของท่านมาทางช่องทาง Chat   แทน เพือใหผู้้

ดาํเนินรายการจะไดอ้่านคาํถามใหก้บัทีประชมุแทนท่าน 

2.2 ในการถามคาํถามแต่ละครงัทงัผ่านการพิมพข์อ้ความ หรือผ่านการสนทนา    ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมแจ้ง  

ชือ-นามสกุล พรอ้มระบวุ่าท่านมาดว้ยตนเอง  หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ   ก่อนเริมถามคาํถามทกุครงั   เพือ

ประโยชนใ์นการจดบนัทกึการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

3. บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมสง่คาํถามในแตล่ะวาระ     กรณีทไีมม่ผีูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม   ทางบริษัท

จะดาํเนินการประชุมในวาระถัดไป   หากผูถ้ือหุน้มีคาํถามเพิมเติม  สามารถพิมพค์าํถามเขา้มาผ่านช่องทาง 

Chat    เจา้หนา้ทจีะทาํการอา่นคาํถามของทา่นในภายหลงั 

พิธีกร  ขอนาํทกุทา่นเขา้สูก่ารประชุม  ใน วาระที 1 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทประจาํปี 2563 

 

  วาระที 1.รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563  

    ประธานฯ  ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้.50  กาํหนดใหที้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี    รบัทราบรายงาน

เกียวกบักิจการ  ทบีรษัิทไดด้าํเนินการไปในระยะรอบปีทีผ่านมา           

จึงขอใหท้ีประชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการ   เกียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี  2563  ที

ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2563  ของบรษัิทฯ  ทไีดจ้ดัสง่ใหท้า่นผูถ้ือหุน้ในรูปแบบคิวอาร ์( QR Code )  พรอ้มหนงัสือ

เชิญประชุมแลว้  ตามสิงทีส่งมาดว้ย 1. และขอมอบหมายให ้ คุณปริญญา  โกวิทจินดาชยั  กรรมการบริษัท  เป็นผูน้าํ

เสนอสรุปผลการดาํเนินงานของบรษัิทใหท้ีประชมุทราบ 
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คุณปริญญา  โกวิทจินดาชัย   กลา่วสรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานบรษัิท ในปี  2563   

ปี 2563 ทผี่านมา   บรษัิทฯ  ยงัคงใชน้โยบายการบรหิารหนีใหม้ีประสิทธิภาพมากทีสดุ     การบรหิารงานใช ้

กลยทุธทีเนน้สรา้งรายได ้ และลดภาระหนีอย่างต่อเนือง  ทาํใหง้บแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทแข็งแรง   จะเห็นได้

จากอตัราส่วนหนีสินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio)  ในปี  2558   อยู่ที 1.38 เท่า และลดลงอย่างต่อเนือง  

โดยจุดตาํสดุอยูท่ ี0.74 เทา่ ในปี 2563    

ในการลดหนขีองบรษัิทน ี บริษัทมีการชาํระหนีกบัสถาบนัทางการเงินทีไดกู้ย้ืม   โดยชาํระหนีหุน้กูเ้มือปี   2562  

ซงึบรษัิทไดท้ยอยชาํระหนีตามจาํนวนการโอน   และทาํกาํไรจากโครงการทีเปิดขายอยู ่ โดยการเพิมอตัราสว่นกาํไรขนัตน้ 

(Gross Profit Margin)  และยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานทีดีกบัลกูคา้  สง่ผลใหอ้ตัรากาํไรขนัตน้ จากรอ้ยละ   29.13 

ในปี 2559  เพมิขนึอยา่งตอ่เนอืง  จนในปี 2563 น ีอยูท่อีตัรารอ้ยละ 35.84  

และปี 2563  ทีผ่านมา  บริษัทมียอดขายรวมทงัสิน   2,408.82   ลา้นบาท เพิมจากปี 2562   ทีมียอดขาย 

1,728.42   ลา้นบาท   หรือเพิมขึนประมาณรอ้ยละ  39 รายไดร้วมทงัสิน   2,435.87   ลา้นบาท  เพิมจากปี   2562   ทีมี

รายไดร้วม 1,821 ลา้นบาท   หรอืเพมิขนึประมาณ รอ้ยละ 34 

บรษัิทมียอดรบัรูร้ายไดอ้สงัหารมิทรพัยร์วมจาํนวน   2,427.45  ลา้นบาท   เพมิจากปี 2562    ทีมียอดรบัรูร้ายได ้

ท ี1,727.70 ลา้นบาท   หรอืเพมิขนึประมาณรอ้ยละ 41 

ทงันี  รายไดข้องบริษัททีเพิมขึนส่งผลให ้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling   General & 

Administrative Expense)   คิดเป็นรอ้ยละ 17.91  ลดลงจากปีก่อนทีรอ้ยละ 23.49   กาํไรสทุธิ (Net Profit)  จาํนวน 

302.23 ลา้นบาท  เพิมขึนจากปีก่อนที   120.01 ลา้นบาท   อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin)  คิดเป็นรอ้ยละ 

12.65  เพมิขนึจากปีก่อนทีรอ้ยละ 6.70 

ปัจจุบนั    บริษัทฯ มีโครงการทีเปิดขายอยู่ทงัสิน 15   โครงการ โดยเป็นโครงการแนวราบ  11  โครงการ  และ

โครงการแนวสงู  4 โครงการ  ไดแ้ก่  โครงการทาวนโ์ฮม  5  โครงการ   โครงการบา้นเดียว  6  โครงการ  และคอนโดมีเนียม 

4 โครงการ  มลูคา่รวม  7,469  ลา้นบาท 

โดยปี 2564  บรษัิทฯ  มแีผนเปิดโครงการใหมร่วม   4    โครงการ   มลูคา่รวมประมาณ 2,581 ลา้นบาท ดงันี 

1 . โครงการ City Sense Prive พระราม 2 - ทา่ขา้ม 

      ประเภท  ทาวนโ์ฮม 

      มลูค่าโครงการ  195 ลา้นบาท 

      จาํนวน  55  ยนิูต 

      เปิดโครงการ           ไตรมาสที  2  

2 . โครงการ   City Sense   ดอนเมือง - สรงประภา 

      ประเภท                 ทาวนโ์ฮม 

      มลูคา่โครงการ  1,281 ลา้นบาท 

      จาํนวน  498  ยนูิต 

      เปิดโครงการ           ไตรมาสที  3 
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3 .  โครงการ City Sense  พระราม 2 - ทา่ขา้ม 

      ประเภท                 ทาวนโ์ฮม 

      มลูค่าโครงการ       975  ลา้นบาท 

      จาํนวน                  292   ยนูิต 

      เปิดโครงการ          ไตรมาสที  4 

4 .  โครงการ City Sense  วงแหวน – ลาํลกูกา คลอง 5 

      ประเภท                 ทาวนโ์ฮม 

      มลูค่าโครงการ        130  ลา้นบาท 

      จาํนวน                  58  ยนูิต 

      เปิดโครงการ          ไตรมาสที  4 

 

โดยทงั  4 โครงการ ทีจะเปิดในปี 2564  มี มลูค่ารวมประมาณ   2,581   ลา้นบาท    เมือรวมกบัโครงการทีเปิด

ขายในปัจจบุนั ทบีรษัิทดาํเนินการอยูแ่ลว้จาํนวน  15 โครงการ  ทมีมีลูคา่ขาย 7,469 ลา้นบาท    เป็นมลูค่าขายรวมทงัสิน

ประมาณ 10,050   ลา้นบาท  

  

พิธีกร  สาํหรบัวาระท ี1. นเีป็นเรอืงเพอืทราบ จึงไมต่อ้งลงคะแนน 

  

พิธีกร   สอบถามทา่นผูถ้ือหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้เสนอแนะ  โดยใหป้ฎิบตัิดงันี 

 

กรณีททีา่นผูถื้อหุน้ทีประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถทาํได ้ดงันี 

1.  ใหท้า่นไปทีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพอืพิมพข์อ้ความ 

2.  กดปุ่ ม Enter เพอืสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีททีา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงันี 

1.  ใหท้่านไปทีเมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง และกดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand) 

2.  เมอืพิธีกรขานชือของทา่น เจา้หนา้ทีจะดาํเนนิการเปิดไมคใ์หท้่านสอบถาม ทา่นจะตอ้งกด  Unmute  และ 

      เปิดไมคใ์นอปุกรณข์องทา่น 

กรณีทีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพดูผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที)  ขอความกรุณาพิมพค์าํถามของท่าน  มา

ทางช่องทาง Chat แทน เพือทผีูด้าํเนินรายการจะไดท้าํการอา่นคาํถามใหก้บัทีประชมุแทนทา่น 
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พิธีกร มีขอ้ความคาํถามจากผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

คุณนิธิภมิู  ดุรงคว์ัฒนา     ผูถ้ือหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามตอ่ทีประชมุวา่ 

คาํถาม   ขอทราบมลูคา่โครงการทีจะเปิดในปี  2564   และเป้ายอด  Presale  

คุณปริญญา  โกวทิจินดาชัย   กลา่วชแีจงตอบขอ้ซกัถามวา่ 

คาํตอบ มลูคา่โครงการทีจะเปิดในปี 2564  อยูท่ีประมาณ  2,600 ลา้นบาท   และเป้า Presale  ของบรษัิทฯ จะอยูท่ี

ประมาณ 2,300 - 2,500 ลา้นบาท 

คุณนิธิภมิู  ดุรงคว์ัฒนา     

คาํถาม  จากโครงการทงัสนิ 10,000 ลา้นบาท จะแปลงเป็นรายไดใ้นปีนีเทา่ไหร ่

คุณปริญญา  โกวทิจนิดาชัย    

คาํตอบ  โครงการทีเปิดขายปัจจบุนั  และโครงการทีจะเปิดขายใหม ่รวมประมาณ 10,000  ลา้นบาท แปลงเป็น Revenue 

ทปีระมาณ  2,300 -  2,500  ลา้นบาท 

 

 พิธีกร ไมม่ผีูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิมเติม  

 

 ประธานฯ  มติทีประชุม  ทีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563 

 

 พิธีกร  ขอนาํทกุทา่นเขา้สูก่ารประชุม  ในวาระที 2  พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินประจาํปี 2563  

 

วาระที 2  พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2563 

 ประธานฯ  ขอมอบหมายให ้  รองศาสตราจารย ์อัญชลี    พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

เป็นผูเ้สนอรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจาํปี 2563   ต่อทีประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  ไดน้าํเสนอต่อทีประชุมว่า  ตามมาตรา  112   พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชน 

จาํกดั  พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้.50   ทกีาํหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบการเงินประจาํปี ณ วนัสินสดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ    ทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้    ก่อนนาํเสนอทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณา

อนมุตัิ    

         สาํหรบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ สินสดุ ณ วนัที 31ธันวาคม 2563    งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและ

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ     งบแสดงการเปลียนแปลงสว่นของผูถ้ือหุน้รวม   และงบแสดงการเปลียนแปลง

สว่นของผูถ้ือหุน้เฉพาะกิจการ     และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ    สาํหรบัปีสินสดุเดียวกัน 

รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ     หมายเหตสุรุปนโยบายการบัญชีทีสาํคญั  ซึงแสดงอยู่ใน

รายงานประจาํปี 2563 ของบรษัิท ตามสงิทสีง่มาดว้ย 2 
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โดยงบการเงินดงักลา่วไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัท    และผ่าน

การพจิารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้    จึงขอนาํเสนอขอ้มลูทางการเงินลา่สดุใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบและ

พิจารณาดงันี 

 

ขอ้มลูสรุปงบการเงินรวมของบรษัิท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เปรยีบเทียบกบัปี 2562 มีรายละเอียดดงันี 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 

คณะกรรมตรวจสอบ  ไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินประจาํปี 2563  ของบริษัทและบริษัทย่อย  และการ

เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ  โดยการประสานงานกับผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  และผูบ้ริหารทีรบัผิดชอบจดัทาํ

รายงานทางการเงิน   ก่อนทีจะนาํส่งใหห้น่วยงานทีมีหนา้ทีกาํกับดูแล (Regulators)  ซึงคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน   

และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี   และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาแลว้ จึงเห็นสมควรอนมุตัิงบการเงินทีผูส้อบบญัชีรบัรอง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  เพือ

นาํเสนอตอ่ทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564  พิจารณา 

 

พิธีกร   สอบถามทา่นผูถ้ือหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้เสนอแนะ  โดยใหป้ฎิบตัิดงันี 

กรณีททีา่นผูถื้อหุน้ทปีระสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถทาํได ้ดงันี 

1.  ใหท้า่นไปทีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพอืพิมพข์อ้ความ 

2.  กดปุ่ ม Enter เพอืสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

   2563 2562 เพิม/ลด (%) 

สินทรพัยร์วม 9,243.07 9,458.06 -2.27% 

หนสีินรวม 4,609.17 5,071.18 -9.11% 

สว่นของผูถ้ือหุน้ 4,633.91 4,386.87 5.63% 

รายไดร้วม 2,435.87 1,821.00 33.77% 

กาํไรสทุธิ 302.23 120.10 151.65% 

กาํไรตอ่หุน้ 0.25 0.10 150.00% 
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กรณีททีา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงันี 

1.  ใหท้่านไปทีเมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง และกดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand) 

2.  เมอืพิธีกรขานชือของทา่น เจา้หนา้ทีจะดาํเนินการเปิดไมคใ์หท้า่นสอบถาม ทา่นจะตอ้งกด  Unmute  และ 

      เปิดไมคใ์นอปุกรณข์องทา่น  

กรณีทีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพดูผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที)  ขอความกรุณาพิมพค์าํถามของท่าน  มา

ทางช่องทาง Chat แทน เพือทผีูด้าํเนินรายการจะไดท้าํการอา่นคาํถามใหก้บัทีประชมุแทนท่าน 

 

 พิธีกร ไม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งคะแนนในวาระนี   

   

 ในการลงคะแนนเสยีง ขอใหท้า่นผูถื้อหุน้ไปทแีถบหนา้ตา่ง E-Voting เพอืทาํการลงคะแนนภายในเวลาทีกาํหนด  

( 1 นาที )  เมอืกดเลอืกการลงคะแนนแลว้  ระบบจะมี  Pop-Up   สอบถามอีกครงัว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่   ใหก้ด

ตกลง  เพอืเป็นการยืนยนัการลงคะแนน  

สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุผา่นอปุกรณมื์อถือหรอื Tablet ขอใหท้า่นสลบัจากโปรแกรม Zoom   กลบัไปยงัโปรแกรม 

Chrome เพอืทาํการลงคะแนนทีเมน ูE-Voting 

 พิธีกร  ขณะนีครบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน และขอใหทุ้กท่านกลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม  Zoom เพือ

รบัชมภาพและเสยีงของการประชมุต่อ ในระหวา่งการรวบรวมคะแนนจากในระบบ 

 วาระที 2 ตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน   

  ในวาระที 2  นี ไม่มี ผู้ถือหุน้มาลงทะเบียนเพิม  

  

พิธีกร  ผลการนบัคะแนน วาระท ี 2  พิจารณาและอนมุติังบการเงินประจาํปี 2563   เป็นดงัตอ่ไปนี 

 

ผู้ถอืหุ้นที จาํนวน (หุน้) คิดเป็นร้อยละ 

   เห็นด้วย  ( Approved ) 924,057,339 100.00 

   ไม่เห็นด้วย  ( Disapproved ) 0 0.00 

   รวม  ( Total ) 924,057,339 100.00 

   งดออกเสียง  ( Abstained ) 0 0.00 

  

 ประธานฯ   มติทีประชุม   ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจําปี 2563 ของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย   สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563  ตามทีเสนอ 
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 พิธีกร  ขอนาํทกุทา่นเขา้สูว่าระถดัไป  

 

วาระที 3  พิจารณาและอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชี   สําหรับปีบัญชีสินสุด วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  และ

กาํหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบัญชีประจาํปี 

ประธานฯ   ขอมอบหมายให ้  รองศาสตราจารยอ์ญัชลี    พิพฒันเสริญ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เป็นผูน้าํเสนอรายงานตอ่ทีประชมุ 

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดน้าํเสนอต่อทีประชุมว่า  ตามที พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด 

พ.ศ. 2535  มาตรา 120  และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 58  กาํหนดใหท้ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   พิจารณาแต่งตงั

ผูส้อบบญัชีของบรษัิท  และกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีทกุปี   

โดยจากการนาํเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึงคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาและเห็นสมควร  เสนอที

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี     พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตงัผูส้อบบญัชี   จาก บริษัท  สอบบญัชี  ดี ไอ เอ  อินเตอรเ์นชนั

แนล จาํกดั   ตามรายชือตอ่ไปนี เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจาํปี 2564 

             1. นายวิโรจน ์   สจัจธรรมนกุูล    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 5128  หรอื 

             2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 5599  หรอื  

             3. นางสาวสภุาภรณ ์มงัจิตร   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 8125  หรอื 

             4. นางสาวระวีวรรณ   ชืนชม               ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 7487 

 

          โดยใหผู้ส้อบบญัชีทา่นใดทา่นหนงึเป็นผูท้าํการตรวจสอบ  และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบ

การเงินรวม   โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี  2564   เป็นจาํนวนเงิน   3,600,000   บาท (สามลา้นหกแสนบาทถว้น) 

รายละเอยีดปรากฏตามสิงทสีง่มาดว้ย 3. 

 

ผูส้อบบญัชีทีเสนอแต่งตงันนั  เป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อย  ทงันี   ผูส้อบบญัชีตาม

รายชือทเีสนอมานนั   ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่   หรือผูเ้กียวขอ้ง

กบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด  

 ทงันี  นายวิโรจน ์   สจัจธรรมนกุูล   หรือ  นางสาวสมจินตนา  พลหิรญัรตัน ์  หรือนางสาวสุภาภรณ์   มงัจิตร  

หรอื นางสาวระวีวรรณ   ชืนชม  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทยอ่ยทงั 7 แหง่ ของบรษัิ ท คือ บริษัท ปริญสิริออกซิเจน (2017) 

จาํกดั  ,บรษัิท ปรญิเวนเจอร ์จาํกดั , บรษัิท ปรญิสริิ โอโซโน ่จาํกดั , บรษัิท เพลนินาร ีมอลล ์จาํกัด , บริษัท ปริญเอนเนอร์

จี จาํกดั , บริษัท เพลินแลนด ์จาํกดั  และ บริษัท  เอโฟรเ์วนเจอร ์ จาํกดั  และเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทร่วมจาํนวน   2  

แหง่  คือ บรษัิท  วิมานอดุร  จาํกดั และบรษัิท อดุรในฝัน  จาํกดั 
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คา่สอบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยรวม  10  บรษัิท  เป็นจาํนวน 3,600,000 บาท (สามลา้นหกแสนบาทถว้น)   

สาํหรบัคา่บรกิารอนื  (non-audit fee) ในรอบปีบญัชีทีผ่านมา  บรษัิทและบริษัทย่อย ไม่มีการรบับริการอืนจากบริษัทสอบ

บญัชีทีผูส้อบบญัชีสงักดั   บคุคลหรอืกิจการทีเกียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และสาํนกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสงักดั 

 ปี 2563  บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชันแนล จาํกดั  ไดค้ิดค่าตอบแทนเป็นจาํนวน 3,370,000  บาท 

และ ปี  2564  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเพิมขึน   ในอตัรารอ้ยละ  6.82   ซึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า   มี

ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัธุรกิจบรษัิท 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี 2564 (ปีทเีสนอ) 2563 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ 2,010,000 บาท 2,010,000 บาท 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ย 1,590,000 บาท 1,360,000 บาท 

คา่บรกิารอนื ไมม่ ี ไมม่ ี

รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 3,600,000 บาท 3,370,000 บาท 

 

พิธีกร   สอบถามทา่นผูถ้ือหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้เสนอแนะ  โดยใหป้ฎิบตัิดงันี 

 

กรณีททีา่นผูถื้อหุน้ทีประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถทาํได ้ดงันี 

1.  ใหท้า่นไปทีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพอืพิมพข์อ้ความ 

2.  กดปุ่ ม Enter เพอืสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีททีา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงันี 

1.  ใหท้่านไปทีเมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง และกดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand) 

2.  เมอืพิธีกรขานชือของทา่น เจา้หนา้ทีจะดาํเนินการเปิดไมคใ์หท้า่นสอบถาม ทา่นจะตอ้งกด  Unmute  และ 

      เปิดไมคใ์นอปุกรณข์องทา่น  

กรณีทีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพดูผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที)  ขอความกรุณาพิมพค์าํถามของท่าน  มา

ทางช่องทาง Chat แทน เพือทผีูด้าํเนินรายการจะไดท้าํการอา่นคาํถามใหก้บัทีประชมุแทนท่าน 

  

 พิธีกร ไม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งคะแนนในวาระนี  
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  ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท้า่นผูถ้ือหุน้ไปทีแถบหนา้ตา่ง E-Voting เพอืทาํการลงคะแนนภายในเวลาทีกาํหนด  

( 1 นาที )  เมอืกดเลอืกการลงคะแนนแลว้  ระบบจะมี  Pop-Up   สอบถามอีกครงัว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่   ใหก้ด

ตกลง  เพอืเป็นการยืนยนัการลงคะแนน  

สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุผา่นอปุกรณมื์อถือหรอื Tablet ขอใหท้า่นสลบัจากโปรแกรม Zoom   กลบัไปยงัโปรแกรม 

Chrome เพอืทาํการลงคะแนนทีเมน ูE – Voting 

 

 พิธีกร  ขณะนีครบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน และขอใหทุ้กท่านกลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม  Zoom เพือ

รบัชมภาพและเสยีงของการประชมุต่อ ในระหวา่งการรวบรวมคะแนนจากในระบบ 

 วาระที 3 ตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน   

  ในวาระที 3  นี ไม่มี ผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิม  

พิธีกร  ผลการนบัคะแนน วาระที 3  พิจารณาและอนุมัติแต่งตงัผูส้อบบญัชี  สาํหรบัปีบญัชีสินสดุ วนัที 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2564   และกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีประจาํปี   เป็นดงันี 

 

ผู้ถอืหุ้นที จาํนวน (หุน้) คิดเป็นร้อยละ 

   เห็นด้วย  ( Approved ) 924,057,339 100.00 

   ไม่เห็นด้วย  ( Disapproved ) 0 0.00 

   รวม  ( Total ) 924,057,339 100.00 

   งดออกเสียง  ( Abstained ) 0 0.00 

  

 ประธานฯ   มติทีประชุม   ทปีระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชี  สาํหรับปีบัญชีสินสุด 

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564   และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชีประจาํปี   ตามทีเสนอ 

 

 พิธีกร  ขอนาํทกุทา่นเขา้สูว่าระถดัไป  

 

วาระที 4   พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2563 

   พิธีกร   นาํเสนอต่อทีประชุมว่า  เพือใหเ้ป็นไปตาม  พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 มาตรา 

116   และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  ขอ้ 57  ทกีาํหนดวา่     บรษัิทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนึงไวเ้ป็นทนุสาํรอง เป็น

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ   5   ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี)       จนกวา่ทนุสาํรองนีจะ

มีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10  ของทนุจดทะเบียน 
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  ทงันี   งบการเงินของบริษัทสาํหรบัรอบบญัชีสินสดุวนัที  31  ธันวาคม  2563  ทีไดร้บัการตรวจสอบแลว้ของ

บริษัทฯ  ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมประจาํปีเท่ากบั 302,234,153 บาท   (  สามรอ้ยสองลา้นสอง

แสนสามหมืนสีพนัหนึงรอ้ยหา้สิบสามบาท  )   และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ตาํกว่ารอ้ยละ  30    ของกาํไรสทุธิของ 

งบการเงินรวม หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล    

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี 

 

1. บริษัทไดจ้ัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย  และขอ้บงัคบัของบริษัทครบถว้นรอ้ยละ   10   ของทนุจดทะเบียน

เป็นจาํนวนทงัสนิ 127,604,940.10  บาทแลว้  จึงไม่ต้องจัดสรรเพิมเติมอีก  

          

2.  บรษัิทฯ  มีกาํไรสทุธิอยูที่  302,234,153   บาท ( สามรอ้ยสองลา้นสองแสนสามหมืนสีพนัหนึงรอ้ยหา้สิบสาม

บาท )    และบรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่ตาํกวา่รอ้ยละ  30  ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฏหมายแลว้          

 

ทงันี   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า   ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้สมควรอนุมตัิ การจ่ายเงินปันผลจาก

กาํไรสทุธิของบรษัิทฯ    สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี  2563    ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทจาํนวน  1,220,011,755  หุน้   ในอตัรา

หุน้ละ 0.06 บาท ตอ่หุน้   เป็นเงินจาํนวน  73,200,705.30   บาท ( เจ็ดสิบสามลา้นสองแสนเจ็ดรอ้ยหา้บาทสามสิบสตางค ์) 

โดยจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้ทีมีรายชือปรากฏ   ณ   วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้  ( Record Date )   ทีมีสิทธิรบัเงินปันผล  ในวนัที  18  

มีนาคม 2564  และใหมี้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัท ี 21 พฤษภาคม  2564 รายละเอยีดปรากฏตามสิงทสีง่มาดว้ย   4. 

 

พิธีกร   สอบถามทา่นผูถ้ือหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้เสนอแนะ  โดยใหป้ฎิบตัิดงัน ี

กรณีททีา่นผูถื้อหุน้ทีประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถทาํได ้ดงันี 

1.  ใหท้า่นไปทีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพอืพิมพข์อ้ความ 

2.  กดปุ่ ม Enter เพอืสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีททีา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงัน ี

1.  ใหท้่านไปทีเมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง และกดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand) 

2.  เมอืพิธีกรขานชือของทา่น เจา้หนา้ทีจะดาํเนินการเปิดไมคใ์หท้า่นสอบถาม ทา่นจะตอ้งกด  Unmute  และ 

      เปิดไมคใ์นอปุกรณข์องทา่น  

กรณีทีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพดูผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที)  ขอความกรุณาพิมพค์าํถามของท่าน  มา

ทางช่องทาง Chat แทน เพือทผีูด้าํเนินรายการจะไดท้าํการอา่นคาํถามใหก้บัทีประชมุแทนท่าน 
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พิธีกร มีคาํถามจากผูเ้ขา้รว่มประชมุ โดยประสงคจ์ะสอบถามเอง กรุณาแจง้ชือ-นามสกลุจรงิ และสถานะผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

 

คุณวทิวัส พรกุล ผูถ้ือหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามตอ่ทีประชมุวา่ 

คาํถาม  ขอแสดงความยินดีกบัผลประกอบการในปีนแีละเป็นทนีา่ชืนชมที ปรญิสิร ิ  สามารถทาํกาํไรไดด้ีมาก ในช่วง

สถานการณโ์ควิด และตามทบีรษัิท ฯ  ไดเ้ปลยีนแแปลงนโยบายการจา่ยเงินปันผลเป็น ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  30  จากเดิมทมีี

นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ 40   แต่ทมีีจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท ต่อหุน้  นี  ยงัไมถ่ึงรอ้ยละ 30   

ตามนโยบาย จงึ ขอใหท้างบรษัิทช่วยพจิาณาจา่ยเงินปันผลใหเ้ป็นไปตามอตัราทีกาํหนดไว ้

คุณชัยรตัน ์โกวิทจนิดาชัย   กลา่วชีแจงตอบขอ้ซกัถามวา่ 

ตอบ  เนืองดว้ยสถานการณไ์วรสัโคโรนา่  คณะกรรมการไดพ้จิารณาตามความเหมาะสม  เพอืสาํรองเงินไวใ้ชใ้นธุรกิจให้

เพยีงพอตอ่การดาํเนินงาน  ซงึจากการศึกษาถึงผลกระทบ โดยมกีารจาํลอง  Worst - case   scenario  และจดัทาํ Cash 

Flow  ถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผล แก่ผูถ้ือหุน้ ไดม้ากทสีดุจะอยูใ่นอตัราใด  โดยบรษัิทยงัคงดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้  

ซงึตวัเลขคาํนวณไดใ้นอตัรา   0.06 บาทตอ่หุน้  อาจจะไมถ่ึงรอ้ยละ 30 

ประธานฯ  กลา่วชีแจงเพมิเติมตอบขอ้ซกัถามวา่ 

ตอบ   ตามทีคณุชยัรตัน ์  ไดอ้ธิบายถงึความจาํเป็นใหท้ราบ จากสถานการณแ์ละในสภาวะเช่นนี   ทบีรษัิทฯ ตอ้งมีความ

ระมดัระวงัอยา่งมาก    เพราะเราไมส่ามารถทราบไดว้า่อนาคตขา้งหนา้  จะมีปัญหาหรอือปุสรรคใดๆ เกิดขนึบา้ง  แต่

อยา่งไรก็ตาม  บรษัิทฯ  คาํนึงถึงทา่นผูถ้ือหุน้เป็นหลกัและเพอืใหส้ามารถผา่นพน้ช่วงนีไปดว้ยกนั 

คุณวทิวัส พรกุล 

คาํถาม  เงินปันผลในสว่นทียงัไม่ครบรอ้ยละ 30  ในครงัน ี จะสามารถนาํไปพิจารณาจ่ายในการประชมุคราวถดัไปได้

หรอืไม ่  หากไมม่วีิกฤตถงึขนาดนี  ขอฝากไวเ้ป็นขอ้คิดครบั 

ประธานฯ กลา่วชแีจงเพมิเติมตอบขอ้ซกัถามวา่  

ตอบ  ขอขอบคณุคณุวิทวสั  ทางคณะกรรมการจะรบัไวแ้ละขอดสูถานการณว์า่ในปีหนา้จะเป็นเช่นไร  

 

 พิธีกร ไม่มีผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงขอใหล้งคะแนนใน

วาระนี   

   

 ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท้า่นผูถ้ือหุน้ไปทีแถบหนา้ตา่ง E-Voting เพอืทาํการลงคะแนนภายในเวลาทีกาํหนด  

( 1 นาที )  เมอืกดเลอืกการลงคะแนนแลว้  ระบบจะมี  Pop-Up   สอบถามอีกครงัว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่   ใหก้ด

ตกลง  เพอืเป็นการยืนยนัการลงคะแนน  

สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุผา่นอปุกรณมื์อถือหรอื Tablet ขอใหท้า่นสลบัจากโปรแกรม Zoom   กลบัไปยงัโปรแกรม 

Chrome เพอืทาํการลงคะแนนทีเมน ูE-Voting 
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พิธีกร  ขณะนีครบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน และขอใหทุ้กท่านกลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม  Zoom เพือ

รบัชมภาพและเสยีงของการประชมุต่อ ในระหวา่งการรวบรวมคะแนนจากในระบบ 

 

 วาระที 4 ตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน   

  ในวาระที  4  นี ไม่มี ผู้ถือหุน้มาลงทะเบียนเพิม  

 

พิธีกร  ผลการนบัคะแนน  วาระที  4  พิจารณาและอนมุตัจิดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย และอนมุตัิจา่ยเงินปัน

ผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563   เป็นดงัต่อไปนี 

 

ผู้ถอืหุ้นที จาํนวน (หุน้) คิดเป็นร้อยละ 

   เห็นด้วย  ( Approved ) 924,057,339 100.00 

   ไม่เห็นด้วย  ( Disapproved ) 0 0.00 

   รวม  ( Total ) 924,057,339 100.00 

   งดออกเสียง  ( Abstained ) 0 0.00 

  

 ประธานฯ   มติทีประชุม   ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และ

อนุมัติจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563    ตามทีเสนอ 

 

 พิธีกร  ขอนาํทกุทา่นเขา้สูว่าระถดัไป  

 

วาระท ี5.  พิจารณาและอนุมัติแต่งตังกรรมการแทนทีผู้ทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ   

ประธานฯ  กรรมการผูท้ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ในวนัประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  2564  นี รวม  2  

ทา่นคือ  ผศ.มนตผ์กา วงษา   และดร.วิลาวลัย ์ธรรมชาติ   

 ทงันี    เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  จึงขอเรียนเชิญกรรมการทงัสองท่าน   ซึงถือว่าเป็นผูม้ี

สว่นไดเ้สียในวาระนี   ออกจากหอ้งประชุมก่อน จนกวา่การลงมติในระเบียบวาระนีจะเสรจ็สิน  

      ประธาน ฯ  นาํเสนอต่อทีประชุมว่า เพือใหเ้ป็นไปตาม   แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั  พ.ศ.   2535   

มาตรา 71   และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้  22  ทกีาํหนดไวว้า่   ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครงั ใหก้รรมการออกจาก

ตาํแหนง่เป็นอตัรา 1  ใน  3  ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนทีใกลท้ีสดุกบั

สว่น 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหนง่ตามวาระนนั อาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหนง่อกีก็ได ้
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ในปีน ี  กรรมการทีมีรายชือดงัตอ่ไปนจีะพน้จากตาํแหนง่ตามวาระ 2 ทา่น โดยใหก้ารพน้จากตาํแหนง่มีผลในวนั

ประชมุใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบรษัิท ปี  2564 น ีคือ  

 1.  ผศ.มนตผ์กา    วงษา  เสนอเป็นกรรมการบรษัิท  

 2.  ดร.วิลาวลัย ์  ธรรมชาติ เสนอเป็นกรรมการบรษัิท 

 โดยกรรมการทงัสองทา่นไดร้บัเลอืกตงัจากผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นกรรมการบรษัิท ในปี 2561  ซงึจะครบวาระในการดาํรง

ตาํแหนง่ในการประชมุสามญัประจาํปีนี   และทงัสองทา่นเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   ซึงถือเป็น

กรรมการผูมี้สว่นไดเ้สยี   จึงไมส่ามารถรว่มพิจารณาในวาระนีได ้   ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท  จึงเป็นผูพิ้จารณาและ

อนมุตัิแตง่ตงักรรมการแทนทีผูท้ีพน้จากตาํแหนง่ตามวาระ 

 

ทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท   ไมร่วมกรรมการผูท้ีมีสว่นไดส้ว่นเสีย ไดร้ว่มกนัพิจารณาคณุสมบตัิ ในดา้นต่างๆ 

ตลอดจนถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษิัทในช่วงทีผ่านมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นคณุวฒุิ  ความรู ้ 

ความสามารถ และประสบการณอ์นัจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบริษัท  มีความรบัผิดชอบ   ปฏิบตัิหนา้ทีดว้ย

ความระมดัระวงัและซือสตัยส์จุริตตลอดระยะเวลาทีดาํรงตาํแหน่งอยู่เดิม   การใชดุ้ลพินิจอย่างตรงไปตรงมา   รวมถึงมี

คณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด   

          คณะกรรมการบรษิัท  ซึงไมร่วมกรรมการผูท้ีมีส่วนไดส้ว่นเสีย  มีความเห็นว่า กรรมการทงัสองท่านมีคณุสมบตัิ

เหมาะสม  เห็นควรใหที้ประชุมสามญัประจาํปีพิจารณาและอนมุตัิให ้กรรมการทงัสองท่านเป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปอีก

วาระหนึง  โดยรายละเอียดเกียวกับประวตัิของกรรมการแต่ละท่าน     ปรากฏตาม รายละเอียดสิงทีส่งมาดว้ย    5  ท ี

จดัสง่ใหท้า่นผูถื้อหุน้แลว้ 

 

พิธีกร   สอบถามทา่นผูถ้ือหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้เสนอแนะ  โดยใหป้ฎิบตัิดงันี 

 

กรณีททีา่นผูถื้อหุน้ทีประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถทาํได ้ดงันี 

1.  ใหท้า่นไปทีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพอืพิมพข์อ้ความ 

2.  กดปุ่ ม Enter เพอืสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีททีา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงันี 

1.  ใหท้่านไปทีเมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง และกดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand) 

2.  เมอืพิธีกรขานชือของทา่น เจา้หนา้ทีจะดาํเนินการเปิดไมคใ์หท้า่นสอบถาม ทา่นจะตอ้งกด  Unmute  และ 

      เปิดไมคใ์นอปุกรณข์องทา่น  

กรณีทีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพดูผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที)  ขอความกรุณาพิมพค์าํถามของท่าน  มา

ทางช่องทาง Chat แทน เพือทผีูด้าํเนินรายการจะไดท้าํการอา่นคาํถามใหก้บัทีประชมุแทนท่าน 
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 พิธีกร ไม่มีผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงขอใหล้งคะแนนใน

วาระนี  โดยการลงคะแนนเป็นรายบคุคล   

  ทา่นท ี1      ผศ. มนตผ์กา   วงษา     เสนอเป็นกรรมการบรษัิท 

ทา่นท ี2     ดร.วิลาวลัย ์     ธรรมชาติ    เสนอเป็นกรรมการบรษัิท 

 

 ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท้า่นผูถ้ือหุน้ไปทีแถบหนา้ตา่ง E-Voting เพอืทาํการลงคะแนนภายในเวลาทีกาํหนด  

( 1 นาที )  เมอืกดเลอืกการลงคะแนนแลว้  ระบบจะมี  Pop-Up   สอบถามอีกครงัว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่   ใหก้ด

ตกลง  เพอืเป็นการยืนยนัการลงคะแนน  

สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุผา่นอปุกรณมื์อถือหรอื Tablet ขอใหท้า่นสลบัจากโปรแกรม Zoom   กลบัไปยงัโปรแกรม 

Chrome เพอืทาํการลงคะแนนทีเมน ูE-Voting 

  

พิธีกร  ขณะนีครบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน และขอใหทุ้กท่านกลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม  Zoom เพือ

รบัชมภาพและเสยีงของการประชมุต่อ ในระหวา่งการรวบรวมคะแนนจากในระบบ 

 

 วาระที  5 ตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน   

  ในวาระที  5  นี ไม่มี ผู้ถือหุน้มาลงทะเบียนเพิม  

 

พิธีกร  ผลการนบัคะแนน  วาระที  5  พิจารณาและอนุมัติแต่งตังกรรมการแทนทีผู้ทีพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระ เป็นดังต่อไปนี 

 

1  อนุมัติแต่งตัง  ผศ. มนตผ์กา   วงษา   เป็นกรรมการ 

 

ผู้ถอืหุ้นที จาํนวน (หุน้) คิดเป็นร้อยละ 

   เห็นด้วย  ( Approved ) 924,057,339 100.00 

   ไม่เห็นด้วย  ( Disapproved ) 0 0.00 

   รวม  ( Total ) 924,057,339 100.00 

   งดออกเสียง  ( Abstained ) 0 0.00 
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2  อนุมัติแต่งตัง  ดร.วิลาวัลย ์  ธรรมชาติ   เป็นกรรมการ 

 

ผู้ถอืหุ้นที จาํนวน (หุน้) คิดเป็นร้อยละ 

   เห็นด้วย  ( Approved ) 924,057,339 100.00 

   ไม่เห็นด้วย  ( Disapproved ) 0 0.00 

   รวม  ( Total ) 924,057,339 100.00 

   งดออกเสียง  ( Abstained ) 0 0.00 

 

ประธานฯ มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตังกรรมการทังสองท่าน  แทนที

กรรมการผู้ทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

  

 ประธานฯ  ขอใหเ้รียนเชิญ ผศ. มนตผ์กา  วงษา  และ ดร.วิลาวลัย ์ ธรรมชาติ   ทงัสองท่านกลบัเขา้รว่มประชุม

เพอืพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป 

 พิธีกร  ขอนาํทกุทา่นเขา้สูว่าระถดัไป  

 

วาระที 6.  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการอิสระ 

สาํหรับผลประกอบการประจาํปี 2563 

 

ประธานฯ   ในวาระนีขอมอบหมายให ้ ผศ.มนตผ์กา    วงษา  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน   เป็นผูน้าํเสนอผลการพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564    และอนมุตัิบาํเหน็จกรรมการ

อิสระ  สาํหรบัผลประกอบการประจาํปี 2563 ตอ่ทีประชมุ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  นาํเสนอทีประชุมว่า  เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535  มาตรา 90 ทีกาํหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท และตามขอ้บงัคบัของ

บรษัิท ขอ้ 42 กาํหนดไวว้า่ บาํเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทน ใหส้ดุแลว้แตท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะกาํหนด  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   ไดร้ว่มกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทน

กรรมการประจาํปี 2564     และบาํเหน็จกรรมการอิสระสาํหรบัผลประกอบการปี 2563    โดยคาํนึงถึงระดบัทีปฏิบติัอยู่ใน

อุตสาหกรรม    ประสบการณ ์   ภาระหนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ     และไดน้าํเสนอความเห็นต่อที

ประชมุคณะกรรมการบริษัทว่า    สมควรเสนอใหท้ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564   อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการใน

อตัราเดิมตามทีทปีระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 ไดเ้คยมีมติอนมุตัิไว ้ 
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คณะกรรมการบริษัท    โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    ได้พิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี   2564  โดยกลนักรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของผลการดาํเนินงานของบริษัท   

และเป็นอัตราเดิมทีมิไดเ้ปลียนแปลงมาตังแต่ปี 2552   จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจาํปี  อนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564  โดยเห็นสมควรไม่เพิมค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และพาหนะกรรมการอิสระ  

เป็นจาํนวนเงินรวมทงัสนิไมเ่กิน  3,828,000   บาท  (สามลา้นแปดแสนสองหมืนแปดพนับาทถว้น)   

  และเห็นสมควรกาํหนดบาํเหน็จกรรมการอิสระ   สาํหรบัผลประกอบการปี   2563  ในอตัรารอ้ยละ  1    ของเงิน 

ปันผลทีจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้  เป็นจาํนวนเงินทงัสนิไมเ่กิน  732,000   บาท   (   เจ็ดแสนสามหมืนสองพนับาทถว้น )  ตามสิง

ทสีง่มาดว้ย 7  ซงึไดจ้ดัสง่ใหท้า่นผูถ้ือหุน้แลว้ 

 

พิธีกร   สอบถามทา่นผูถ้ือหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้เสนอแนะ  โดยใหป้ฎิบตัิดงันี 

 

กรณีททีา่นผูถื้อหุน้ทีประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถทาํได ้ดงันี 

1.  ใหท้า่นไปทีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพอืพิมพข์อ้ความ 

2.  กดปุ่ ม Enter เพอืสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีททีา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงันี 

1.  ใหท้่านไปทีเมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง และกดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand) 

2.  เมอืพิธีกรขานชือของทา่น เจา้หนา้ทีจะดาํเนินการเปิดไมคใ์หท้า่นสอบถาม ท่านจะตอ้งกด  Unmute  และ 

      เปิดไมคใ์นอปุกรณข์องทา่น  

กรณีทีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพดูผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที)  ขอความกรุณาพิมพค์าํถามของท่าน  มา

ทางช่องทาง Chat แทน เพือทผีูด้าํเนินรายการจะไดท้าํการอา่นคาํถามใหก้บัทีประชมุแทนท่าน 

 

 พิธีกร ไม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม จึงขอใหล้งคะแนนใน

วาระนี 

 ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท้า่นผูถ้ือหุน้ไปทีแถบหนา้ตา่ง E-Voting เพอืทาํการลงคะแนนภายในเวลาทีกาํหนด  

( 1 นาที )  เมอืกดเลอืกการลงคะแนนแลว้  ระบบจะมี  Pop-Up   สอบถามอีกครงัว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่   ใหก้ด

ตกลง  เพอืเป็นการยืนยนัการลงคะแนน  

สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุผา่นอปุกรณมื์อถือหรอื Tablet ขอใหท้า่นสลบัจากโปรแกรม Zoom   กลบัไปยงัโปรแกรม 

Chrome เพอืทาํการลงคะแนนทีเมน ูE-Voting  

พิธีกร  ขณะนีครบกาํหนดเวลาในการลงคะแนน และขอใหทุ้กท่านกลบัมายงัหนา้ต่างโปรแกรม  Zoom เพือ

รบัชมภาพและเสยีงของการประชมุต่อ ในระหวา่งการรวบรวมคะแนนจากในระบบ 
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 วาระที 6  นี ตอ้งไดร้ับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกงึหนงึ  ของผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน   

  ในวาระที  6  นี ไม่มี ผู้ถือหุน้มาลงทะเบียนเพิม  

 

พิธีกร  ผลการนบัคะแนน  วาระที 6   พจิารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี   2564 และอนมุตัิเงิน

บาํเหน็จกรรมการอิสระ สาํหรบัผลประกอบการประจาํปี 2563   เป็นดงัต่อไปนี 

 

ผู้ถอืหุ้นที จาํนวน (หุน้) คิดเป็นร้อยละ 

   เห็นด้วย  ( Approved ) 924,057,339 100.00 

   ไม่เห็นด้วย  ( Disapproved ) 0 0.00 

   รวม  ( Total ) 924,057,339 100.00 

   งดออกเสียง  ( Abstained ) 0 0.00 

 

ประธานฯ    มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

เป็นจาํนวนเงนิรวมทังสนิไม่เกิน  3,828,000   บาท (สามลา้นแปดแสนสองหมืนแปดพันบาทถว้น)    และอนุมตัิ

บาํเหน็จกรรมการอิสระ  สําหรับผลประกอบการปี 2563   เป็นจํานวนเงินทังสินไม่เกิน  732,000 บาท ( เจ็ด

แสนสามหมืนสองพันบาทถว้น)    ตามทีเสนอ  ขอขอบคุณท่านผู้ถอืหุ้นทุกท่าน 

 

พิธีกร   สอบถามทา่นผูถ้ือหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้เสนอแนะ เพิมเติม 

 

พิธีกร มีคาํถามจากผูเ้ขา้รว่มประชมุ โดยประสงคจ์ะสอบถามเอง กรุณาแจง้ชือ นามสกลุจรงิ และสถานะผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล  ผูถ้ือหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามตอ่ทีประชมุวา่ 

คาํถาม   ความทราบความคืบหนา้ของโครงการทีทาํรว่มกบั บมจ. ดีคอนโปรดกัส ์  ทไีดป้ระกาศความรว่มมอืเมือชว่งเดือน

กรกฏาคม 2563   มีความคืบหนา้อยา่งไร 

คุณชัยรตัน ์โกวิทจนิดาชัย  กลา่วชีแจงตอบขอ้ซกัถามวา่ 

ตอบ  ไดม้กีารศกึษาความเป็นไปไดร้ว่มกนั  ในการพฒันาโครงการทาํเลในกรุงเทพ และปรมิณฑล  และตอ้งยอมรบัวา่เรา

ไมไ่ดถ้นดัในทกุทาํเล  ดดยเฉพาะการกาํหนดสินคา้ทเีหมาะสมกบักลุม่ตลาด   และหากมกีารพฒันาโครงการอาจกระทบ

ตอ่ผลประกอบการของปรญิสิริ และของ  บมจ.ดีคอนโปรดกัส ์ในระยะยาว  จึงทาํใหโ้ครงการดงักลา่วไมเ่กิดขนึ    แตห่ากมี

โครงการในอนาคตทางบรษัิทก็อาจจะพจิารณาเป็นรายโครงการ   แตข่ณะนียงัไมม่ ี
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คุณปริญญา โกวทิจินดาขัย กลา่วชีแจงตอบขอ้ซกัถามเพิมเตมิวา่ 

ตอบ  ทางบรษัิทเขา้ไปดแูลว้เห็นวา่การกาํหนดราคา และปัจจยัตา่งๆ อาจสง่ผลใหก้ารพฒันาโครงการไมด่ีเทา่ทีควร  และ

เห็นวา่  บมจ.ดีคอนโปรดกัส ์ นา่จะดาํเนินงานไดเ้หมาะสมกวา่ 

คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล   

คาํถาม  กรณีท ี บรษัิท ดีคอนโปรดกัส ์ จาํกดั (มหาชน) มีการสง่ผูบ้รหิารเขา้มาเป็นกรรมการใน บรษัิท ปรญิสิร ิ จาํกดั 

(มหาชน)  วา่จะมีผลกระทบกบับรษิัทหรอืไม ่ เช่น การวางแผนการดาํเนินธุรกิจและจะเกดิความขดัแยง้หรอืไหม 

คุณชัยรตัน ์โกวิทจนิดาชัย กลา่วชแีจงตอบขอ้ซกัถามวา่ 

ตอบ ไมส่ง่ผลกระทบ โดยคณะกรรมการค่อนขา้งระมดัระวงั  และผูบ้รหิารทเีขา้มาดาํรงตาํแหนง่กรรมการ คือ คณุนิรุธ 

อินทรทา่ฉาง   ทไีดร้บัการแตง่ตงัจากผูถื้อหุน้เมือปีทีแลว้   และคณุนิรุธเองก็เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ เป็น CFO ของบ

มจ.ดีคอนโปรดกัส ์   ซงึทาง บมจ.ดีคอนโปรดกัส ์  มีเจตนาทดี ี ในการเป็นผูถื้อหุน้ระยะยาวของ  ปรญิสิร ิ และทา่นก็ให้

คาํแนะนาํในการ re cost 

คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล 

คาํถาม  บรษัิทไดว้างแผนไวห้รอืไม่  เกียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งบมจ.ปรญิสิร ิกบั บมจ.ดีคอนโปรดกัส ์ทีจะดาํเนินงาน

โครงการรว่มกนัในอนาคต  

คุณชัยรตัน ์โกวิทจนิดาชัย กลา่วชแีจงตอบขอ้ซกัถามวา่ 

ตอบ  ปัจจบุนันยีงัไมม่ีโครงการทจีะทาํรว่มกนั แตถ่า้หากในอนาคตมีทาํเลที . ปรญิสริ ิ เล็งเห็นวา่มีศกัยภาพและเหมาะสม 

ทางบรษัิทยินดีทีจะรว่มโครงการ 

 

พิธีกร  เนืองจากวาระในการขอมติทีประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว้ ขอ

เรียนเชิญ ศ.ดร.วรภัทร  โตธนะเกษม  ประธานกรรมการบริษัทฯ  ไดก้ลา่วขอบคณุทา่นผูถ้ือหุน้ก่อนปิดการประชมุ   

 

 ประธานฯ   กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุน้   ผู ้ร ับมอบฉันทะ   และผู้เกียวข้องทุกท่าน ทีมีส่วนสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด  รวมทงัไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นในเรืองต่างๆ อันเป็น

ประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิท   และขอปิดการประชมุ 

 

ปิดการประชุมเวลา  15.35  น. 

  

         

                             ( นายชยัรตัน ์ โกวิทจินดาชยั ) 

                เลขานกุารบรษัิท 


