รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2565
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM )

บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)
________________________________
วัน เวลาและสถานที
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท“) ได้จัดประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี 2565 เมือวันพฤหัสบดีที 28 เมษายน
2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที 244 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เริมการประชุม
นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรผูดํ้ าเนินรายการ แนะนําตัวและกล่าวต้อนรับผูถื้ อหุน้ เข้าสูการ
่ ประชุมสามัญผูถื้ อหุน้
ประจําปี 2565 ของ บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว และได้แนะนําคณะ
กรรมการ ผูบ้ ริหารและผูเ้ ข้าร่วมประชุม ดังนี
กรรมการทีเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM
ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
รองศาสตราจารย์อญ
ั ชลี พิพฒ
ั นเสริญ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา
คุณนิรุธ อินทรท่าฉาง
กรรมการทีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
กรรมการติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ
คุณสิรลิ กั ษณ์ โกวิทจินดาชัย

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในในสายงานบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานกรรมการบริหาร

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 75 ของจํานวนกรรมการทังหมดของบริษัท
1

ผู้บริหาร
คุณจินตนา หมืนไธสง
คุณพบพรรณ ป้อมหลักทอง
คุณโสฬส เธียรสิทธิพงศ์
ผู้เข้าร่วมประชุมและสักขีพยานการประชุม
คุณวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลู
คุณวุฒิพร ไตรญาน

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกฏหมาย

ผูต้ รวจสอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
ผูต้ รวจสอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ และลงทะเบียนนับคะแนน
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
เริมประชุมเวลา 14.00 น.
พิธีกร ได้แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินการประชุม วิธีปฏิบตั ใน
ิ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระให้ผูถื้ อหุน้ ทราบ โดยบริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกียวกับการประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี 2565
ด้วยวิธีผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ แก่ทา่ นผูถ้ ือหุน้ เป็ น 3 ช่องทาง ได้แก่
1. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทางไปรษณีย ์ และ
2. การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และ
3. บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมไว้ในเวบไซต์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทังในรูป
แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตังแต่วันที 8 เมษายน 2565 เป็ นต้นมา เพือให้ผูถื้ อหุน้ สามารถตรวจสอบและมีข้อมูล
เพียงพอในการประชุมผูถ้ ือหุน้
และเพือเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดี และเป็ นการปฏิบตั ต่ิ อผูถื้ อหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุม
สามัญผูถื้ อหุน้ ครังนี บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถื้ อหุน้ เสนอเรืองทีเห็นว่าเป็ นประโยชน์ เพือให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุ
เป็ นวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัตเหมาะ
ิ
สม เพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการเป็ นการล่วง
หน้า โดยแจ้งผูถื้ อหุน้ ผ่านช่องทางสือสารของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซด์ของบริษัท ระหว่างวันที 1 มกราคม 2565 ถึง
วันที 31 มกราคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้ อหุน้ เสนอวาระการประชุมเพิมเติม และเสนอชือบุคคลเข้ารับพิจารณาแต่งตัง
เป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน้า แต่อย่างใด
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วิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการประชุม มีรายละเอียดดังนี
● ในการประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ครังนี บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นไปตามมาตรฐานการ
จัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) นอกจากนี ใน
ส่วนของการถ่ายทอดสดในทีประชุม บริษัทได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย
กรรมการ ผูบริ
้ หาร และพนักงานทีเกียวข้องทุกท่าน ได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ล่วงหน้าไม่เกิน 24 ชัวโมง
ก่อนการประชุม และในห้องประชุมมีเฉพาะผูที้ เกียวข้องกับการประชุมเท่านันโดยทุกคนจะสวมหน้ากากอนามัย
และรักษาระยะห่างตลอดระยะเวลาการประชุม นอกจากกรรมการและผูที้ มีหน้าทีนําเสนอข้อมูล จะถอด
หน้ากากเฉพาะเวลานําเสนอ เพือให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ฟั งเสียงทีชัดเจน
้ าร่วมประชุมทีมีสิทธ์เข้าร่วมประชุม จะต้องยืนยันตัวตนเพือขอรับชือผูใช้
้ งานและรหัสผ่าน ตามวิธีทีบริษัท
● ผูเข้
แจ้งให้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผูให้
้ บริการจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงค์ ( Link )ให้ผูถื้ อ
หุน้ ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม
● เนืองจากการประชุมในครังนีเป็ นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผูเข้
้ าร่วม
ประชุม
ในการนําเสนอข้อมูล
● การประชุมจะพิจารณาเรืองตามลําดับของระเบียบวาระทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
แต่ละวาระจะเปิ ดโอกาสให้ผูถื้ อหุน้ ซักถามก่อนลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อทีประชุม เมือมีการนับคะแนน
เสียงในวาระนันๆเสร็จสินตามลําดับ
● การลงคะแนนสียงในแต่ละวาระ ผูถื้ อหุน้ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจํานวนหุน้ ทีมี หรือตาม
จํานวนหุน้ ทีได้รบั มอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุน้ เท่ากับ 1 คะแนนเสียง
● ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถื้ อหุน้ ไปทีแถบหน้าต่าง E-Voting เพือทําการลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน
เวลาทีกําหนด เมือท่านกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครังว่า ยืนยันการลงคะแนน
หรือไม่ ให้กด “ ตกลง” เพือเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
● กรณีทีผูถื้ อหุน้ ต้องการเปลียนการลงคะแนน สามารถทําได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง หากวาระได้ถูก
ปิ ดโหวตไปแล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลียนการลงคะแนนได้
● สําหรับผูเข้
้ าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม
Chrome เพือทําการลงคะแนนทีเมนู E-Voting และเมือลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทา่ นกลับมายัง
หน้าต่าง E–Meeting (โปรแกรมZoom) เพือรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
● ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูที้ ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผูที้ ลงคะแนนล่วงหน้า
ผ่านเอกสารมอบฉันทะ
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·
● การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 เป็ นดังนี
1.1 วาระที 1. จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนืองจากเป็ นวาระเพือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี 2564
1.2 วาระทีต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
วาระที 2,3,4,5
1.3 วาระทีต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเกินกึงหนึง ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที 6
1.4 วาระทีต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า สามในสี ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที 7
● ในวาระที 5. พิจารณาและอนุมตั แต่
ิ งตังกรรมการแทนทีผูที้ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ขอให้ผูถื้ อหุน้ พิจารณา
เลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล ซึงระบบจะมีการลงคะแนนสําหรับกรรมการแต่ละท่านตามลําดับ
● ผูถื้ อหุน้ สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเลือก
เมนูลงคะแนนในระบบ ซึงบริษัทได้กําหนดเวลาให้ผูถื้ อหุน้ เพียงพอเพือลงคะแนนเสียงในระหว่างการเปิ ดให้ลง
คะแนนเสียงแต่ละวาระ
● หากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ดาํ เนินการทําเครืองหมายใดๆจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ใิ นวาระทีนําเสนอ
วิธีถามคําถามและแสดงความคิดเห็น
กรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ น Chat ในโปรแกรม Zoom เพือพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพือส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ไปทีเมนู Participant ทางด้านล่าง
2. กดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand)
3. เมือพิธีกรขานชือของท่าน เจ้าหน้าทีจะเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของ
ท่าน กรณีทีผูถื้ อหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ขอความกรุณาพิมพ์คําถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพือทีผู้
ดําเนินรายการจะได้อา่ นคําถามให้กบั ทีประชุมแทนท่าน
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4. ในการถามคําถามแต่ละครังทังผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผูเข้
้ าร่วมประชุมแจ้งชือนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะก่อนเริมถามคําถามทุกครัง เพือประโยชน์ในการจดบันทึก
การประชุมให้ถกู ต้องครบถ้วน
5. บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูเข้
้ าร่วมประชุมส่งคําถามในแต่ละวาระ กรณีทีไม่มีผูเข้
้ าร่วมประชุมสอบถาม ทางบริษัทจะดําเนิน
การประชุมในวาระถัดไป หากผูถื้ อหุน้ มีคําถามเพิมเติม สามารถพิมพ์คําถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าทีจะทําการ
อ่านคําถามของท่านในภายหลัง
พิธีการแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี 2565 นี บริษัทได้กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถื้ อหุน้
เพือกําหนดรายชือผูถื้ อหุน้ ทีมีสิทธิในการร่วมประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี ( Record Date ) ในวันที 18 มีนาคม 2565
และในการประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ครังนี มีผูถื้ อหุน้ มาประชุมด้วยตนเองผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์จํานวน 5 ราย นับจํานวนหุน้
รวมกันได้ 63,606,700 หุน้ และโดยการรับมอบฉันทะ 27 ราย นับจํานวนหุน้ รวมกันได้ 980,139,030 หุน้ รวมผูเข้
้ าร่วม
ประชุมทังสิน 32 ราย นับจํานวนหุน้ รวมทังสิน 1,043,745,730 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.5521 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้
ทังหมดจํานวน 1,220,011,755 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว
ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถื้ อหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีมาร่วมการประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี 2565 ด้วยวิธีการประชุม
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ในวันนี และแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า สืบเนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด 19
อีกระลอกจากสายพันธุโอ
์ มิครอน คณะกรรมการบริษัท มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผูถื้ อหุน้ ผูร้ บั มอบ
ฉันทะ และผูมี้ ส่วนเกียวข้องทุกท่าน จึงเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี 2565 ด้วยวิธีผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ อีกครังหนึงเหมือนเช่นปี ทีแล้ว และขอมอบหน้าทีให้พิธีกรเป็ นผูด้ าํ เนินการต่อไป
พิธีกร ขอนําทุกท่านเข้าสูว่ าระการประชุม
วาระที 1 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2564
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ.50 กําหนดให้ทีประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี รับทราบ
รายงานเกียวกับกิจการทีบริษัทได้ดาํ เนินการไปในระยะรอบปี ทีผ่านมา
จึงขอให้ทีประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนินงานบริษัทประจําปี 2564 ซึงปรากฏอยูใน
่
รายงานประจําปี 2564 ( แบบ 56-1 One Report ) ทีได้จัดส่งให้ท่านผูถื้ อหุน้ ในรูปแบบคิวอาร์ ( QR Code ) พร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว ตามสิงทีส่งมาด้วย 1. และขอมอบหมายให้ คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท เป็ นผูน้ าํ เสนอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทให้ทีประชุมทราบ
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คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย นําเสนอสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานในปี 2564 ทีผ่านมาให้ทีประชุมรับทราบ โดยในปี
2564 ปั จจัยภายนอกทีส่งผลกระทบกับบริษัท มี 3 ปั จจัยได้แก่
1. ไวรัสโคโรนาทีระบาดหนักกว่าปี 2563 ทําให้ลกู ค้า Walk-in ลดลง เนืองจากผูค้ นมีความกังวลเรืองสุขภาพมากขึน
2. ช่วงกลางปี 2564 มีการปิ ดแคมป์ คนงาน ทําให้ไม่สามารถก่อสร้างได้สง่ ผลกระทบกับการเปิ ดโครงการใหม่
3. เมือเริมเปิ ดทําการก่อสร้างได้ ทางบริษัทเจอกับสภาวะอากาศทีมีฝนตกต่อเนืองหลายเดือน ทําให้การเปิ ดโครงการใหม่มี
ความล่าช้า
จากเหตุการณ์ทีเกิดขึนทําให้รายได้ของบริษัท ลดลงร้อยละ 4.84 จาก 2,440 ล้านบาท ลดลงเป็ น 2,322 ล้านบาท Net
Pre-sale เพิมขึนจาก 2,408 ล้านบาท เป็ น 2,552 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.98 และเมือเทียบกับ Target ของปี 2564
อยูท่ ี 2,300 - 2,500 ล้านบาท บริษัทสามารถทําได้อยูท่ ี 2,331 ล้านบาท
สําหรับอัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้ อหุน้ (Debt to Equity Ratio) เพิมขึนในช่วงปลายปี อยูที่ 1.09
เท่า เกิดจากทางบริษัทมีการออกหุน้ กู้ 1,000 ล้านบาท เพือทดแทนหุน้ กูและ
้ ตัวแลกเงินทีจะครบกําหนดในเดือน มกราคมกุมภาพันธ์ รวมกันประมาณ 700 ล้านบาท ทําให้ตัวเลขอัตราส่วนเพิมขึน แต่เมือเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ทีผ่านมา
ตัวเลขลดลงอยูตํ่ ากว่า 1 หรืออยูที่ ประมาณ 0.9 เท่า โดยอัตราส่วนกําไรขันต้น (Gross Profit Margin) บริษัทต้องการ
ควบคุมระดับอยูที่ ร้อยละ 30-32 ซึงบริษัทยังคงสามารถรักษาระดับได้ดีต่อเนืองโดยขึนอยูกั่ บ 2 ปั จจัย คือ 1) การควบคุม
ต้นทุนได้ดี 2) ในบางทําเลบริษัทมีอํานาจในการต่อรองราคา (Pricing power) ทําให้ในปี นี ทีมีประเด็นเรืองราคาวัสดุที
เพิมสูงขึน แต่ทางบริษัทยังสามารถใช้คา่ ของ Gross Profit Margin รับภาระจากส่วนนีได้
Net Profit ลดลงร้อยละ 4.64 จาก 302 ล้านบาท เป็ น 288 ล้านบาท อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling
General & Administrative Expense) จากร้อยละ 17.91 เพิมขึนเป็ นร้อยละ 20.11 เกิดจากฐานรายได้ทีลดลง อัตรา
กําไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีค่าคงทีเท่ากับร้อยละ 12.42 อัตราผลตอบแทนของผูถื้ อหุน้ (Return on Equity) ลดลง
จากร้อยละ 6.52 เป็ นร้อยละ 5.93 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ลดลงจากร้อยละ 3.27 เป็ นร้อยละ
2.55 เนืองจากทางบริษัทมีการซือทีดินเพิมขึน ซึงอยูใ่ นขันตอนการพัฒนาทําให้สนิ ทรัพย์เพิมขึน แต่ยงั ไม่ทาํ ให้เกิดรายได้
ปี 2564 บริษัทมีเปิ ดโครงการใหม่ 2 โครงการ ดังนี
1.

โครงการ City Sense ดอนเมือง - สรงประภา ประเภท ทาวน์โฮม

2.

โครงการ City Sense Prive พระราม 2 - ท่าข้าม ประเภท ทาว์โฮม
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ในปี 2565 Target ของบริษัทอยูที่ 2,600 - 2,800 ล้านบาท ปั จจุบนั บริษัทมีโครงการเปิ ดขายอยูทั่ งสิน 12 โครงการ เป็ น
ประเภททาวน์โฮม บ้านเดียว และคอนโดมีเนียม ซึงโครงการเปิ ดใหม่ในปี 2565 มีประมาณ 5 โครงการ เป็ นประเภท
ทาวน์โฮม ทังหมด ดังนี
1. โครงการ ซิตีเซนส์ พลัส พระราม 2 ท่าข้าม
ประเภท
ทาวน์โฮม
มูลค่าโครงการ 964 ล้านบาท
จํานวน
254 ยูนิต
เปิ ดโครงการ
ไตรมาส 2
2. โครงการ ซิตีเซนส์ ราชพฤกษ์ 345
ประเภท
ทาวน์โฮม
มูลค่าโครงการ 1,432 ล้านบาท
จํานวน
497 ยูนิต
เปิ ดโครงการ
ไตรมาส 2
3. โครงการ ซิตีเซนส์ เพชรเกษม - พุทธมณฑลสาย 4
ประเภท
ทาวน์โฮม
มูลค่าโครงการ 652 ล้านบาท
จํานวน
262 ยูนิต
เปิ ดโครงการ
ไตรมาส 3
4. โครงการ ซิตีเซนส์ วงแหวน ลําลูกกา คลอง 5
ประเภท
ทาวน์โฮม
มูลค่าโครงการ 151 ล้านบาท
จํานวน
66 ยูนิต
เปิ ดโครงการ
ไตรมาส 3
5. โครงการ ซิตีเซนส์ เพชรเกษม - พุทธสาคร
ประเภท
ทาวน์โฮม
มูลค่าโครงการ 814 ล้านบาท
จํานวน
370 ยูนิต
เปิ ดโครงการ
ไตรมาส 4
ภาพรวมของปี นี 2565 ทีเรามองไปข้างหน้าสิงทีน่ากังวลทีสุดคือ เรืองของต้นทุนทีสูงขึน Cost ทีสูงขึน รวมกับการทีบริษัท
อยูใน
่ ช่วงขยายกิจการ และทีเป็ นอุปสรรคจะเป็ นในเรืองของแรงงาน ซึงในปั จจุบนั ก็เป็ นหนึงในความท้าทายของทัง
อุตสาหกรรม อีกประเด็นทีมีความกังวลคือ ลูกค้าในหลายๆกลุม่ ได้รับผลกระทบตังแต่ปี 2020 ซึงก็จะเข้าสูปี่ ที 3 แล้วจึงมี
ความกังวลในเรืองของกําลังซือ
พิธีกร สําหรับวาระที 1. นีเป็ นเรืองเพือทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนน
พิธีกร สอบถามท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ ให้ปฎิบตั ดิ งั นี
กรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพือส่งข้อความเข้ามายังระบบ
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กรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Participant ทางด้านล่าง
2. กดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand)
3. เมือพิธีกรขานชือของท่าน เจ้าหน้าทีจะเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของ
ท่าน กรณีทีผูถื้ อหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คําถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพือทีผู้
ดําเนินรายการจะได้อา่ นคําถามให้กบั ทีประชุมแทนท่าน
พิธีกร มีคาํ ถามจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณวิทวัส พรกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
คําถาม จากทีคุณปริญญาได้แจ้งว่ามีโครงการเก่า 12 โครงการ และจะมีโครงการใหม่อีก 4-5 โครงการ อยากทราบว่า
โครงการเก่าในปี 2565 จะมีรายรับลดลงไปจากโครงการทีปิ ดไปแล้วประมาณเท่าไร และโครงการทีเปิ ดใหม่ 4-5 โครงการ
ในแต่ละไตรมาสจะรับรูร้ ายได้เท่าไร และกําไรในปี 2565 ประมาณเท่าไร
คุณปริญญา โกวิทจินดาขัย กล่าวชีแจงตอบข้อซักถามว่า
คําตอบ กําไรของบริษัทอยูที่ 10-12% รายได้ทีเราตังเป้าไว้อยูที่ 2,600-2,800 ล้านบาท ส่วนโครงการเปิ ดใหม่จะเปิ ดในช่วง
ท้ายของปี ทําให้รายรับเข้ามาได้ไม่เต็มปี รายได้จงึ ไม่เพิมขึนมาก
คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
คําถาม มี 2 คําถาม 1.สินทรัพย์การเงินหมุนเวียนอืน 930 ล้านบาท เป็ นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือซือพันธบัตรโดยตรง
และทางบริษัทคาดการณ์ผลตอบแทนร้อยละเท่าไรต่อปี
คุณพบพรรณ ป้ อมหลักทอง ชีแจงตอบข้อซักถามว่า
คําตอบ ทางบริษัทได้นาํ เงินไปลงทุนในกองทุนระยะสันของ KKP Plus ผลตอบแทนร้อยละ 0.8 ต่อปี
คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
คําถาม 2. เงินกูย้ ืมระยะสันและเงินกูย้ ืมระยะยาว เพิมขึนจาก 3,400 ล้านบาทเป็ น 5,200 ล้านบาท เกิดจากอะไร
คุณพบพรรณ ป้ อมหลักทอง ชีแจงตอบข้อซักถามว่า
คําตอบ เงินกูยื้ มระยะยาวทีเพิมขึนเนืองจากเรามีการทยอยซือทีดินเพือเปิ ดโครงการใหม่ ซึงเงินกูที้ เข้ามาช่วงปลายปี 2564
สําหรับแผนเปิ ดโครงการทีจะสามารถรับรูราย
้ ได้จะเป็ นช่วงปลายปี 2565 และต้นปี 2566 ทําให้หนีสินระยะยาวมียอดเพิม
ขึนจากเดิม ส่วนหนีสินระยะสัน ในไตรมาส 1 ทางบริษัทมีการชําระ B/E ไปทําให้หนีสินระยะสันจะหมดไป
8

คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
คําถาม เนืองจากในปี 2564 บริษัทได้เงินจากการออกหุน้ กูช่้ วงกลางปี และปลายปี แต่ทางบริษัทนําเงินไปลงในกองทุน
และได้ผลตอบแทนเพียง 0.5% เทียบกับดอกเบีย 5.5% ต่อปี สําหรับหุน้ กู้ จะมีโอกาสทีเงินกูจ้ ะลดลงในปี นีหรือไม่
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาขัย ชีแจงตอบข้อซักถามว่า
คําตอบ เรืองหุน้ กูที้ บริษัทออกทุกครังจะมีหุน้ กูที้ จะครบกําหนดอายุ ซึงทางเราจําเป็ นต้องออกหุน้ กูก่้ อนจะครบกําหนด
จะมีช่วงทีเงินเข้ามาทีบริษัทค่อนข้างมาก ทําให้ทางบริษัทต้องบริหารจัดสรรเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจากทีบริษัทได้
ออกหุน้ กู้ 2 รอบทําให้ D/E ของทางบริษัทเพิมขึนเป็ น 1.09 เท่า แต่เมือเราได้คืนหุน้ กูไป
้ ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
แล้ว D/E ของทางบริษัทจะกลับมาตํากว่า 1 เท่าเช่นเดิม เพราะฉะนันการทีบริษัทนําเงินไปซือกองทุนทีมีผลตอบแทนอยูที่
5-8 % เป็ นการบริหารจัดการภายในของบริษัท บริษัทมีนโยบายให้คงค่าของ D/E อยูท่ ี 1 เท่าบวกลบ
คุณปริญญา โกวิทจินดาขัย ชีแจงตอบข้อซักถามเพิมเติมว่า
คําตอบ ทางบริษัทคาดการณ์วา่ D/E จะมีคา่ เพิมขึน เนืองจากทางบริษัทซือทีดินเพิมขึนและเปิ ดโครงการเพิมขึน
พิธีกร ไม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม
ประธานฯ ในวาระนีทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2564 ตามทีเสนอ
พิธีกร ขอเข้าสูก่ ารประชุมในวาระที 2
วาระที 2 พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินประจําปี 2564
ประธานฯ ในวาระพิจารณาและอนุมตั งบ
ิ การเงินประจําปี 2564 ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าํ เสนอรายงานต่อทีประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็ นไปตามกฎหมายทีกําหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทํางบ
การเงินประจําปี ณ วันสินสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท ทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ก่อนนําเสนอทีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ พิจารณาอนุมตั งบ
ิ การเงินประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2564 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบ
้ บัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดเกียวกับงบการเงินประจําปี
ของบริษัทปรากฏอยูใน
่ รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับรอบปี บัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบคิวอาร์(QR Code) ตามสิงทีส่งมาด้วย 1 ซึงได้ส่งให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมในครังนีแล้ว
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ข้อมูลสรุ ปงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
2564

2563

เพิม/ลด (%)

สินทรัพย์รวม

11,303.89

9,243.07

22.30%

หนีสินรวม

6,452.22

4,609.17

39.99%

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

4,851.68

4,633.91

4.70%

รายได้รวม

2,316.93

2,435.87

-4.88%

กําไรสุทธิ

287.85

302.23

-4.76%

กําไรต่อหุน้

0.24

0.25

พิธีกร สอบถามท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ ให้ปฎิบตั ดิ งั นี
กรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพือส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Participant ทางด้านล่าง
2. กดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand)
3. เมือพิธีกรขานชือของท่าน เจ้าหน้าทีจะเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของ
ท่าน กรณีทีผูถื้ อหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คําถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพือทีผู้
ดําเนินรายการจะได้อา่ นคําถามให้กบั ทีประชุมแทนท่าน
พิธีกร ไม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถื้ อหุน้ ไปทีแถบหน้าต่าง E-Voting เพือทําการลงคะแนนภายในเวลาทีกําหนด ( 1 นาที )
เมือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครังว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพือ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน
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สําหรับผูเข้
้ าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome
เพือทําการลงคะแนนทีเมนู E-Voting
พิธีกร ขณะนีครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพือรับชมภาพ
และเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากในระบบ
วาระที 2 ต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนีมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม 1
รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทังสิน
33

ราย
ราย

รวม
รวม

1,619,700
1,045,365,430

หุน้
หุน้

พิธีกร ผลการนับคะแนน วาระที 2 พิจารณาและอนุมตั งบการเงิ
ิ
นประจําปี 2564 เป็ นดังต่อไปนี
จํานวนเสียงทีลงมติ
ผู้ถอื หุน้ ที
ร้อยละ (%)
( 1 หุน้ = 1 เสียง )
เห็นด้วย ( Approved )
1,045,365,430
100.00
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )

0

0.00

บัตรเสีย ( Voided Ballot )

0

0.00

1,045,365,430

100.00

0

0.00

รวม ( Total )
งดออกเสียง ( Abstained )

ประธานฯ ทีประชุมมีมติอนุมัตงบ
ิ การเงินประจําปี 2564 ของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม
2564 ตามทีเสนอ
พิธีกร ขอนําทุกท่านเข้าสูว่ าระถัดไป
วาระที 3 พิจารณาและอนุมัตแต่
ิ งตังผู้สอบบัญชี สําหรับปี บัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และ
กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี
ประธานฯ ในวาระนี ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ผูน้ าํ เสนอรายงานต่อทีประชุม
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ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอต่อทีประชุมว่าเพือให้เป็ นไปตามที พระราชบัญญัตบริ
ิ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กําหนดให้ทีประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี พิจารณาแต่งตังผูสอบ
้ บัญชีของ
บริษัท และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีทกุ ปี
ทังนี จากการนําเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควร เสนอทีประชุม
สามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี พิจารณาและอนุมตั แต่
ิ งตังผูสอบ
้ บัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
ตามรายชือต่อไปนี เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2565
1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลู
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5128
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5599
3. นางสาวสุภาภรณ์ มังจิตร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 8125

หรือ
หรือ

โดยผูสอบ
้ บัญชีตามรายชือทีเสนอ ไม่ได้เป็ นผูถื้ อหุน้ ของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท
ย่อย/ผูบริ
้ หาร/ผูถื้ อหุน้ รายใหญ่ หรือผูเกี
้ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็ นทีปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึง
มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และการเสนอแต่งตังผูสอบ
้ บัญชีและ
กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2565 ได้ผา่ นการกลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
สําหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็ นจํานวนไม่เกิน 3,850,000 บาท ในรอบปี บัญชีทีผ่านมา
บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอืนจากบริษัทสอบบัญชีทีผูสอบ
้ บัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับผูสอบ
้
บัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทีผูส้ อบบัญชีสงั กัด
ทังนี ปี 2564 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็ นจํานวน 3,600,000 บาท และ ปี
2565 ค่าตอบแทนของผูสอบ
้ บัญชีเพิมขึนในอัตราร้อยละ 6.94 ซึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับธุรกิจบริษัท
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

2565 (ปี ทีเสนอ)

2564

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

2,010,000 บาท

2,010,000 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

1,840,000 บาท

1,590,000 บาท

ไม่มี

ไม่มี

3,850,000 บาท

3,600,000 บาท

ค่าบริการอืน
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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พิธีกร สอบถามท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ ให้ปฎิบตั ดิ งั นี
กรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพือส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Participant ทางด้านล่าง
2. กดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand)
3. เมือพิธีกรขานชือของท่าน เจ้าหน้าทีจะเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของ
ท่าน กรณีทีผูถื้ อหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คําถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพือทีผู้
ดําเนินรายการจะได้อา่ นคําถามให้กบั ทีประชุมแทนท่าน
พิธีกร ไม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถื้ อหุน้ ไปทีแถบหน้าต่าง E-Voting เพือทําการลงคะแนนภายในเวลาทีกําหนด ( 1 นาที )
เมือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครังว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพือ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน
สําหรับผูเข้
้ าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome
เพือทําการลงคะแนนทีเมนู E-Voting
พิธีกร ขณะนีครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพือรับชมภาพ
และเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากในระบบ
วาระที 3 ต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนีมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม 1
รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทังสิน
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ราย
ราย

รวม
รวม

2,000,000
1,047,365,430

หุน้
หุน้

พิธีกร ผลการนับคะแนน วาระที 3 พิจารณาและอนุมตั แต่
ิ งตังผูสอบ
้ บัญชี สําหรับปี บัญชีสินสุด วันที 31 ธันวาคม พ.ศ.
2565 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี เป็ นดังนี
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ผู้ถอื หุน้ ที
เห็นด้วย ( Approved )

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุน้ = 1 เสียง )
1,047,365,430

ร้อยละ (%)
100.00

ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )

0

0.00

บัตรเสีย ( Voided Ballot )

0

0.00

1,047,365,430

100.00

0

0.00

รวม ( Total )
งดออกเสียง ( Abstained )

ประธานฯ วาระนี ทีประชุมมีมติอนุมัตแต่
ิ งตังผู้สอบบัญชีสําหรับปี บัญชีสินสุด วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี ตามทีเสนอ
พิธีกร ขอนําทุกท่านเข้าสูว่ าระถัดไป
วาระที 4 พิจารณาและอนุมัตจัิ ดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมัตจ่ิ ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิน
งานประจําปี 2564
ประธานฯ ในวาระนี ขอมอบหมายให้ คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เป็ นผูน้ าํ เสนอรายงานต่อทีประชุม
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย นําเสนอต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบริ
ิ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ทีกําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองเป็ นจํานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทังนี บริษัทได้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวนทัง
สิน 127,604,940.10 บาทแล้ว จึงไม่ตอ้ งจัดสรรเพิมเติมอีก
สําหรับงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ทีได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏ
ว่า บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจําปี เท่ากับ 287,866,914 บาท ( สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมืน
หกพันเก้าร้อยสิบสีบาท ) และบริษัทมีนโยบายจ่ายปั นผลไม่ตํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษี
เงินได้นิตบิ คุ คล
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าทีประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ สมควรอนุมตั ิ การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิของบริษัทฯ
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2564 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทจํานวน 1,220,011,755 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.075 บาท ต่อหุน้
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เป็ นเงินจํานวน 91,500,881.62 บาท ( เก้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์ ) หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 31.78 ของกําไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีกําหนดไว้ โดยจ่ายแก่ผูถื้ อหุน้ ทีมีรายชือปรากฏ ณ
วันกําหนดรายชือผูถื้ อหุน้ ( Record Date ) ทีมีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที 18 มีนาคม 2565 และให้มีการจ่ายเงินปั นผลดัง
กล่าวในวันที 20 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 3
พิธีกร สอบถามท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ โดยให้ปฎิบตั ดิ งั นี
กรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพือส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Participant ทางด้านล่าง
2. กดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand)
3. เมือพิธีกรขานชือของท่าน เจ้าหน้าทีจะเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของ
ท่าน กรณีทีผูถื้ อหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คําถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพือทีผู้
ดําเนินรายการจะได้อา่ นคําถามให้กบั ทีประชุมแทนท่าน
พิธีกร มีคาํ ถามจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณวิทวัส พรกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
คําถาม ใน 2562 บริษัทมีนโบายจ่ายปั นผลไม่เกินร้อยละ 40 ผมได้เสนอว่าให้แจ้งผูถื้ อหุน้ ให้ชัดเจนเกียวกับนโยบายปั นผล
ซึงในปี ถัดมาทางบริษัทได้กําหนดว่าจะมีการปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ขันตําอยูที่ อัตราหุน้ ละ 0.075 บาท แต่ปรากฎว่า
ปี แรกทีมีการจ่ายแก่ผูถื้ อหุน้ อยูที่ อัตราหุน้ ละ 0.060 บาท ซึงไม่ตรงกับทีทางบริษัทได้กําหนด เมือปี ทีผ่านมาผมจึงต้องการ
ให้ทางบริษัทพิจารณาให้บวกส่วนทีขาดไป 0.015 บาทต่อหุน้ มาจ่ายกลับคืนในปี ถัดไป แต่ในปี นีทางบริษัทไม่ได้มีการจ่าย
ทบในส่วนนันกลับมา จึงต้องการสอบถามว่าทําไมจึงไม่สามารถทบการจ่ายปั นผลได้
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กล่าวชีแจงตอบข้อซักถามว่า
คําตอบ ทางบริษัทได้แก้ไขนโยบายการจ่ายปั นผลตามทีผูถื้ อหุน้ ได้เสนอเรียบร้อยแล้ว สาเหตุทีทางบริษัทไม่สามารถจ่ายได้
ตามนโยบายสืบเนืองจากสถานการณ์โควิด-19 ในที 2564 มีการระบาดหนักกว่าปี 2563 มาก อีกทังยังมีการล็อคดาวน์
แคมป์ งานก่อสร้างทําให้รายได้ของบริษัทลดลง ปี นีทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเราสามารถจ่ายเงินปั นผล
ได้ตามนโยบายคือขันตําร้อยละ 30 ส่วนในปี 2564 ผูถื้ อหุน้ ได้เสนอว่าให้ทางบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลทีจ่ายขาดไป
0.15 บาทต่อหุน้ แต่ทางบริษัทมีความจําเป็ นทีต้องนําเงินจํานวนดังกล่าวไปบริหารจัดการสภาพคล่อง การซือทีดิน และ
สํารองสําหรับสถานการณ์ฉกุ เฉินต่างๆ
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พิธีกร ไม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถื้ อหุน้ ไปทีแถบหน้าต่าง E-Voting เพือทําการลงคะแนนภายในเวลาทีกําหนด ( 1 นาที )
เมือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครังว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพือ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน
สําหรับผูเข้
้ าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome
เพือทําการลงคะแนนทีเมนู E-Voting
พิธีกร ขณะนีครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพือรับชมภาพ
และเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากในระบบ
วาระที 4 ต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
และในวาระนี ไม่มี ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม
รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทังสิน
34
ราย
รวม
1,047,365,430
หุน้
พิธีกร ผลการนับคะแนน วาระที 4. พิจารณาและอนุมตั จัิ ดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมตั จ่ิ ายเงินปั นผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2564
ผู้ถอื หุน้ ที
เห็นด้วย ( Approved )

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุน้ = 1 เสียง )
636,615,430

ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )
บัตรเสีย ( Voided Ballot )
รวม ( Total )
งดออกเสียง ( Abstained )

ร้อยละ (%)
60.78

410,750,000

39.22

0

0.00

1,047,365,430

100.00

0

0.00

ประธานฯ ในวาระนีทีประชุมมีมติอนุมัติ จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมัตจ่ิ ายเงินปั นผลสําหรับผล
การดําเนินงานประจําปี 2564 ตามทีเสนอ
พิธีกร ขอนําทุกท่านเข้าสูว่ าระถัดไป
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วาระที 5. พิจารณาและอนุมัตแิ ต่งตังกรรมการแทนทีผู้ทพ้
ี นจากตําแหน่งตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า เนืองจากในวาระที 5. เป็ นเรืองพิจารณาและอนุมตั แต่
ิ งตังกรรมการแทนทีผูที้ พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ซึงกรรมการผูท้ ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2565 นี รวม 3 ท่านคือ
1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
2. รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ
3. คุณสิรลิ กั ษณ์ โกวิทจินดาชัย
ทังนี เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และเพือให้ผูถื้ อหุน้ สามารถลงคะแนนได้อย่างเป็ นอิสระ จึงขอเรียน
เชิญรองศาสตราจารย์อัญชลี ฯ และกระผมเอง ซึงถือว่าเป็ นผูมี้ ส่วนได้เสียในวาระนี ออกจากการประชุมในระหว่างการ
พิจารณาวาระที 5 นี จนกว่าการลงมติในวาระนีจะเสร็จสิน และขอมอบหมายให้ ผูช่้ วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูน้ าํ เสนอรายงานต่อทีประชุม
พิธีกร ระหว่างนีผูใ้ ห้บริการระบบจะทําการย้ายกรรมการทังสองท่านเข้า Waiting Room โดยอัตโนมัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา นําเสนอทีประชุมว่า เพือให้เป็ นไปตาม พระราชบัญญัตบริ
ิ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ทีกําหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ น
อัตรา 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนทีใกล้ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งตามวาระนัน อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
กรรมการทีมีรายชือดังต่อไปนีได้รับเลือกตังจากผูถื้ อหุน้ ให้เป็ นกรรมการบริษัทในปี 2562 และจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ในวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี นี จํานวน 3 ท่าน คือ
1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
2. รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ
3. คุณสิรลิ กั ษณ์ โกวิทจินดาชัย
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ในการประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี 2565 นี บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถื้ อหุน้ เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้า ตังแต่วันที 1 มกราคม 2565 ถึงวันที 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง
สือสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผูถื้ อหุน้ รายใดเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตังเป็ นกรรมการของบริษัท
ทังนี การเสนอแต่งตังกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสีย ได้ผ่านการ
กลันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
แล้ว โดยได้พิจารณาคุณสมบัตทีิ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนถึงผลการปฏิบตั งาน
ิ ในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงทีผ่านมา การปฏิบตั หน้
ิ าทีด้วยความระมัดระวัง และซือสัตย์สุจริตตลอดระยะเวลาทีดํารงตําแหน่งอยูเดิ
่ ม
การใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงมีคุณสมบัตครบ
ิ ถ้วน ตามพระราชบัญญัตบริ
ิ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
กําหนด
และแม้วา่ กรรมการและกรรมการอิสระทีครบตามวาระจะดํารงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี เมือรวมกับทีจะได้รับแต่งตังในคราว
นีก็ตาม คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ประสบการณ์ของกรรมการท่าน
นันๆ เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและสามารถนําพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิงขึน จึงเห็นสมควรให้ทีประชุม
สามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี เลือกตังกรรมการทัง 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึง รายละเอียดเกียวกับ
ประวัตขิ องกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 4. ที จัดส่งให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ แล้ว
พิธีกร วาระที 5 นีจะต้องได้รับการอนุมตั ด้ิ วยเสียงข้างมากของท่านผูถื้ อหุน้ ทีมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
จะทําการลงคะแนนกรรมการแต่ละท่านเป็ นรายบุคคลตามลําดับ นะคะ
พิธีกร ขอนําเสนอประวัตของ
ิ กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระท่านที 1 ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม โดย
เสนอเป็ นกรรมการบริษัท
สอบถามผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ ให้ปฎิบตั ติ ามวิธีการทีแจ้ง
ไม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี
และในวาระนี ไม่มี ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม
รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทังสิน
34
ราย
พิธีกร ผลการนับคะแนน

รวม
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1,047,365,430

หุน้

วาระที 5.1 พิจารณาแต่งตัง ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
ผู้ถอื หุน้ ที
เห็นด้วย ( Approved )

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุน้ = 1 เสียง )
1,047,365,430

ร้อยละ (%)
100.00

ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )

0

0.00

บัตรเสีย ( Voided Ballot )

0

0.00

1,047,365,430

100.00

รวม ( Total )

งดออกเสียง ( Abstained )
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา ในวาระนี ทีประชุมมีมติอนุมตั ิ แต่งตัง ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

0.00
โตธนะเกษม

พิธีกร ขอนําเสนอประวัตของ
ิ กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระท่านที 2 รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ โดย
เสนอเป็ นกรรมการบริษัท
สอบถามผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ ให้ปฎิบตั ติ ามวิธีการทีแจ้ง
ไม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี
และในวาระนี ไม่มี ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม
รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทังสิน
34
ราย
รวม
1,047,365,430
หุน้
พิธีกร ผลการนับคะแนน
วาระที 5.2 พิจารณาแต่งตัง รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
ผู้ถอื หุน้ ที
เห็นด้วย ( Approved )

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุน้ = 1 เสียง )
1,047,365,430

ร้อยละ (%)
100.00

ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )

0

0.00

บัตรเสีย ( Voided Ballot )

0

0.00

1,047,365,430

100.00

0

0.00

รวม ( Total )
งดออกเสียง ( Abstained )
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา ในวาระนี ทีประชุมมีมติอนุมตั แต่
ิ งตัง รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
พิธีกร ขอนําเสนอประวัตของ
ิ กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระท่านที 3 คุณสิรลัิ กษณ์ โกวิทจินดาชัย โดยเสนอเป็ น
กรรมการบริษัท
สอบถามผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ ให้ปฎิบตั ติ ามวิธีการทีแจ้ง
ไม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี
และในวาระนี ไม่มี ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม
รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทังสิน
34
ราย
พิธีกร ผลการนับคะแนน

รวม

1,047,365,430

หุน้

วาระที 5.3 พิจารณาแต่งตัง คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
ผู้ถอื หุน้ ที
เห็นด้วย ( Approved )

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุน้ = 1 เสียง )
761,527,174

ร้อยละ (%)
100.00

ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )

0

0.00

บัตรเสีย ( Voided Ballot )

0

0.00

761,527,174

100.00

0

0.00

รวม ( Total )
งดออกเสียง ( Abstained )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา ในวาระนี ทีประชุมมีมติอนุมตั แต่
ิ งตัง คุณสิรลัิ กษณ์ โกวิทจินดาชัย กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
และขอเรียนเชิญ กรรมการทังสองท่าน กลับเข้าร่วมการประชุมในระบบออนไลน์
พิธีกร ขอนําทุกท่านเข้าสูว่ าระถัดไป
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วาระที 6. พิจารณาและอนุมัตค่ิ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 และอนุมัตเงิ
ิ นบําเหน็จกรรมการอิสระ
สําหรับผลประกอบการประจําปี 2564
ประธานฯ ในวาระนี ขอมอบหมายให้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา เป็ นผูน้ าํ เสนอรายงานต่อทีประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา นําเสนอทีประชุมว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบริ
ิ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 ทีกําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กําหนด
ไว้วา่ บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สดุ แล้วแต่ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกําหนด
ทังนี คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบตั ิ
คือการพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และได้เปรียบเทียบกับบริษัท
จดทะเบียนอืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดทีใกล้เคียงกับบริษัทกล่าวคือไม่เพิม
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าพาหนะกรรมการอิสระ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถื้ อหุน้
ประจําปี พิจารณาดังนี
1. อนุมตั ค่ิ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 ในอัตราเดิมตามทีทีประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี 2564 ได้เคยมีมติ
อนุมตั ไว้
ิ ทีมิได้เปลียนแปลงมาตังแต่ปี 2552 เป็ นจํานวนเงินทังสินไม่เกิน 3,828,000 บาท (สามล้านแปดแสนสองหมืน
แปดพันบาทถ้วน)
2. เห็นสมควรอนุมตั เงิ
ิ นบําเหน็จกรรมการอิสระ สําหรับผลประกอบการปี 2564 ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปั นผลทีจ่ายให้
กับผูถ้ ือหุน้ เป็ นจํานวนเงินทังสินไม่เกิน 915,000 บาท รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วย 5.ซึงได้จดั ส่งให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ แล้ว
พิธีกร สอบถามท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ ให้ปฎิบตั ดิ งั นี
กรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพือส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Participant ทางด้านล่าง
2. กดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand)
3. เมือพิธีกรขานชือของท่าน เจ้าหน้าทีจะเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของ
ท่าน กรณีทีผูถื้ อหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คําถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพือทีผู้
ดําเนินรายการจะได้อา่ นคําถามให้กบั ทีประชุมแทนท่าน
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พิธีกร ไม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถื้ อหุน้ ไปทีแถบหน้าต่าง E-Voting เพือทําการลงคะแนนภายในเวลาทีกําหนด ( 1 นาที )
เมือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครังว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพือ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน
สําหรับผูเข้
้ าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome
เพือทําการลงคะแนนทีเมนู E-Voting
พิธีกร ขณะนีครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพือรับชมภาพ
และเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากในระบบ
วาระที 6. ต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเกินกึงหนึง ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
และในวาระนี ไม่มี ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม
รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทังสิน
34
ราย

รวม

1,047,365,430

หุน้

พิธีกร ผลการนับคะแนน วาระที 6. พิจารณาและอนุมตั ค่ิ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 และอนุมตั เงิ
ิ นบําเหน็จ
กรรมการอิสระ สําหรับผลประกอบการประจําปี 2564
จํานวนเสียงทีลงมติ
ผู้ถอื หุน้ ที
ร้อยละ (%)
( 1 หุน้ = 1 เสียง )
เห็นด้วย ( Approved )
1,047,365,430
100.00
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )

0

0.00

บัตรเสีย ( Voided Ballot )

0

0.00

งดออกเสียง ( Abstained )

0

0.00

1,047,365,430

100.00

รวม ( Total )

ประธานฯ ทีประชุมมีมติอนุมัตค่ิ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 เป็ นจํานวนเงินรวมทังสินไม่เกิน
3,828,000 บาท ( สามล้านแปดแสนสองหมืนแปดพันบาทถ้วน ) และอนุมัตบํ
ิ าเหน็จกรรมการอิสระ สําหรับ
ผลประกอบการปี 2564 เป็ นจํานวนเงินทังสินไม่เกิน 915,000 บาท ( เก้าแสนหนึงหมืนห้าพันบาทถ้วน) ตาม
ทีเสนอ ขอขอบคุณท่านผู้ถอื หุน้ ทุกท่าน
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พิธีกร ขอนําทุกท่านเข้าสูว่ าระถัดไป
วาระที 7 พิจารณาและอนุมัตให้
ิ บริษัทเพิมการออกและเสนอขายตราสารหนีทีเป็ นหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 10 ปี
ภายในวงเงินไม่เกิน จากเดิม 3,500 ล้านบาท เป็ น 7,000 ล้านบาท
ประธานฯ ในวาระนี ขอมอบหมายให้ คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เป็ นผูน้ าํ เสนอรายงานต่อทีประชุม
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย นําเสนอทีประชุมว่า สืบเนืองจากทีประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ครังที 1/2562 เมือวันที 22
เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ให้
ิ บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนีทีเป็ นหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่
เกิน 3,500 ล้านบาท แต่เนืองจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนือง จึงมีความจําเป็ นต้องขอเพิมวงเงินการออก
และเสนอขายตราสารหนีดังกล่าว
- จากเดิมภายในวงเงินไม่เกิน
3,500 ล้านบาท
- เป็ นภายในวงเงินไม่เกิน
7,000 ล้านบาท
เพือใช้เป็ นแหล่งเงินทุนอืนนอกเหนือจากเงินทุนจากการดําเนินกิจการ,การกูย้ ืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพือให้
บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือก ในการหาแหล่งเงินทุนทีมีตน้ ทุนทางการเงินทีเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี พิจารณาและอนุมตั ให้
ิ บริษัทเพิมการออกและ
เสนอขายตราสารหนีทีเป็ นหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกินจากเดิม 3,500 ล้านบาท เป็ นวงเงินไม่เกิน
7,000 ล้านบาท
พิธีกร สอบถามท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ ให้ปฎิบตั ดิ งั นี
กรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพือส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Participant ทางด้านล่าง
2. กดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand)
3. เมือพิธีกรขานชือของท่าน เจ้าหน้าทีจะเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของ
ท่าน กรณีทีผูถื้ อหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คําถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพือทีผู้
ดําเนินรายการจะได้อา่ นคําถามให้กบั ทีประชุมแทนท่าน
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พิธีกร มีคาํ ถามจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
คําถาม การเพิมวงเงินจาก 3,500 ล้านบาทเป็ น 7,000 ล้านบาท จะทําให้ D/E ของบริษัทเพิมสูงขึนหรือไม่
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ชีแจงตอบข้อซักถาม
คําตอบ ขอชีแจ้งว่าวงเงินทีขออนุมตั เพิ
ิ มนีเป็ นเพียงกรอบวงเงิน เพือเพิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการของบริษัท ซึง
ทางกลต. ได้ออกกฏใหม่ทีสามารถเพิมกรอบวงเงินเพือให้ทางบริษัทไม่ต้องยืนขอวงเงินในทุกปี และในบางช่วงทีมีหุน้ กูซึ้ ง
จะครบกําหนดในช่วงต้นปี แต่บริษัทต้องการออกหุน้ กูใน
้ ช่วงปลายปี อาจจะทําให้เกินกรอบวงเงิน 3,500 ล้านบาท ได้ แต่
ทังนี บริษัทยังคงนโยบาย D/E อยูที่ 1 เท่าบวกลบเช่นเดิม โดยทีขออนุมตั เพื
ิ อไม่เป็ นการรบกวนผูถื้ อหุน้ ทีต้องนําวาระนี
เข้าการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกปี จึงขออนุมตั เิ พิมวงเงินตามทีเสนอ
คุณวิทวัส พรกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
คําถาม ทางบริษัทได้จัดตังคณะกรรมการควบคุมความเสียง และกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบหรือยัง และฝากทางบริษัท
พิจารณาเกียวกับทรัพย์สนิ ทีไม่ก่อให้เกิดรายได้
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ชีแจงตอบข้อซักถาม
คําตอบ ทางบริษัทมีการขออนุมตั ทาง
ิ คณะกรรมการบริษัทในวาระงบประมาณประจําปี โดยจะขออนุมตั ทัิ งเรืองการลงทุน
และการกูเงิ้ น เพือให้ข้อมูลตรงกับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ซึงการขออนุมตั งบ
ิ ประมาณจะมีทุกช่วงปลายปี
เพือแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการของบริษัท ทังเรืองการบริหารจัดการความเสียงเป็ นอย่างไร มีหนีสินต่อส่วนของผูถื้ อ
หุน้ เท่าไร โดยทางคณะกรรมการของทางบริษัทเป็ นผูร้ ว่ มพิจารณา
คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย ชีแจงตอบข้อซักถามเพิมเติม
คําตอบ บริษัทเห็นด้วยในกรณีทีซือทีดินแล้ว สามารถนํามาพัฒนาได้เลยถือเป็ นเรืองทีดี แต่ในหลายๆครังบริษัทยังไม่
สามารถทําได้ตามทีต้องการจากเหตุหลายปั จจัย และทีดินบางแปลงทีเราเห็นโอกาสแต่อาจจะต้องรอเวลาทีเหมาะสมด้วย
ส่วนเรืองของ D/E ทางบริษัทต้องการให้เท่ากับ 1 เท่าบวกลบ แต่เนืองจากช่วงนีทางบริษัทกําลังอยูใน
่ ช่วงขยายกิจการ
ทําให้คา่ D/E เพิมขึน
คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
คําถาม จากกรอบวงเงินปั จจุบนั 3,500 ล้านบาท ซึงในปั จจุบนั บริษัทใช้ไป 3,400 ล้านบาทแล้ว เป็ นประเด็นทีต้องขอเพิม
วงเงินหรือไม่ และบริษัทจะมีคืนเงินกูประมาณ
้
1,000 ล้านบาท ทําให้มีวงเงินเหลือ จึงอยากถามว่าขอเพิมวงเงินอีก 3,500
ล้านบาท ถือว่ามากเกินความจําเป็ นหรือไม่ สามารถลดกรอบวงเงินลงได้หรือไม่ จากทีดูจากสินค้าคงเหลือ เป็ นบ้านที
พัฒนาแล้ว 5,000 ล้านบาท ทีดินรอการพัฒนา 3,500 ล้านบาท ทางบริษัทมีแผนซือทีดินมากน้อยแค่ไหน และจะพัฒนา
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โครงการแบบใด สินทรัพย์ดิจิทลั ทีบริษัทลงทุนเป็ นสินทรัพย์ประเภทไหน จุดประสงค์ทีเข้าไปลงทุนเกิดจากอะไร โดยส่วน
ตัวมองว่าเป็ นสินทรัพย์เสียง ทางบริษัทมองเป็ นสินทรัพย์เสียงหรือไม่อย่างไร
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ชีแจงตอบข้อซักถาม
คําตอบ ปั จจุบนั บริษัทมีหุน้ กู้ 3,000 กว่าล้านบาท แต่มีครบกําหนดและมีวงเงินเพิมขึนมา โดยปรกติบริษัทจะออกหุน้ กู้
ก่อน เพือทีจะเตรียมชําระคืนหุน้ กูที้ จะครบกําหนดชําระ ซึงขณะนีมีหุน้ กูที้ ครบกําหนดและหากบริษัทออกหุน้ กูออก
้ มาก่อน
จะเกินวงเงินทีมี เพราะฉะนันทางบริษัทจึงขออนุมตั ผูิ ถื้ อหุน้ พิจารณาเพิมวงเงิน เพือจะได้ไม่ต้องเพิมในวาระทีประชุมทุก
ปี และทางบริษัทได้มีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างถีถ้วนเสมอ
คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย ชีแจงตอบข้อซักถามเพิมเติม
คําตอบ สําหรับทีดินทีบริษัทจะขยาย จะทําเป็ นหมูบ่ า้ นจัดสรรทังหมด แผนงานของบริษัทคือเปิ ดโครงการมากขึนแต่ลด
Product line ลด Stock keeping unit ให้น้อยลง เพือให้บริษัทสามารถนําไปทําซําได้ง่ายขึน ส่วนในเรืองของสินทรัพย์
ดิจิทลั นัน มูลค่าของเงินทีบริษัทลงทุนไปถือว่าน้อยมากเมือเทียบกับรายได้และกําไรของบริษัท เหตุผลทีบริษัทเข้าไป
ลงทุนเพราะเล็งเห็นความสําคัญทีบริษัทควรจะเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีอาจจะมีผลกระทบกับบริษัทหรืออุตสาหกรรม
ในระยะกลางหรือระยะยาว ซึงในช่วงโควิดจะเห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก และหลายๆบริษัทมีการ
จัดการเงินบางส่วนมาลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ิดลั ด้วย
คุณวิทวัส พรกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
คําถาม ทางบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์แล้วหรือยัง เมือได้รับหุน้ กูไป
้ แล้วมีการกํากับดูแลแค่ไหน
และมีการดําเนินการอย่างไร อยากให้บริษัทนําเสนอว่าจะนําไปลงทุนอะไรอย่างไร
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ชีแจงตอบข้อซักถาม
คําตอบ ทางผูบริ
้ หารได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มทีในการบริหารความเสียง เพือความสบายใจของผูถื้ อหุน้ ก่อนเข้า
กระบวนการพิจารณาต่างๆ โดยบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและการพิจารณาของคณะกรรมการ
ของบริษัท เพราะฉะนันบริษัทสามารถเสนอปรับลดวงเงินเหลือ 5,000 ล้านบาทได้ ทางบริษัทเชือว่าวงเงินระหว่าง 5,000
ล้านบาท นีบริษัทสามารถบริหารจัดการภายใน 2-3 ปี ได้แน่นอน และทีเราจําเป็ นต้องออกหุน้ กู้ เพราะในการซือทีดิน ทาง
บริษัทจําเป็ นต้องมีเงินไปวางมัดจําทีดินก่อน หลังจากโอนทีดินแล้วถึงจะได้รับเงินกูจาก
้ ทางธนาคาร ปั จจุบนั ได้ใช้เงินของ
บริษัท 30% และทางธนาคารอีก 70% และปั จจุบนั บริษัทมีนโยบายซือทีดินแล้วนํามาพัฒนาเลย ส่วนทีดินผืนเก่าทีเราได้
ทําการเก็บไว้ยังคงต้องรอเวลาทีรถสาธารณะเข้าถึงได้ ส่วนเรืองนักลงทุนสัมพันธ์ทีผูถื้ อหุน้ ได้เสนอ ทางบริษัทจะรับไว้
พิจารณาทําให้ดีขนึ
ประธานฯ คุณชัยรัตน์กาํ ลังเสนอให้ปรับลดวงเงินเหลือไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
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คุณวิทวัส พรกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
คําถาม วันนีพอจะอธิบายกระบวนการหรือนโยบายของ D/E ว่าต้องไม่เกินเท่าไรในการอนุมตั กรอบ
ิ
วงเงินในครังนี ถึงจะ
ทําให้มีการกํากับดูแลทีดี นอกเหนือจากการใช้ดุลยพินิจจากผูบริ
้ หารอย่างเดียว เช่น หากไม่มีเงินตรงนีจะส่งผลกระทบ
กับการออกหุน้ กูค้ รังต่อไป หรือมีทีดินทีเราจําเป็ นต้องซือเพือไม่ให้เสียโอกาส
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ชีแจงตอบข้อซักถาม
คําตอบ นโยบาย D/E ของบริษัทยังเท่ากับ 1 เท่าบวกลบ หรือไม่เกิน 1.5 เท่า จากทีผ่านมาบริษัทเคยมี D/E ถึง 2 เท่า
ในบางไตรมาส แต่ปั จจุบนั บริษัทพยายามควบคุมไม่ให้เกิน 1.5 เท่าเสมอ เรืองงบซือทีดินในปี นี เรามีงบอยูที่ 1,500 ล้าน
บาท ซึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว อย่างทีแจ้งว่าวาระนีเป็ นเพียงกรอบวงเงินเท่านัน โดยจุด
ประสงค์แรกคือไม่ต้องการนําวาระนีเข้าในทีประชุมผูถื้ อหุน้ ทุกๆปี เพราะเห็นว่าทางกลต. ได้ให้โอกาสในการทําเป็ นวงเงิน
แล้ว และหากได้เป็ นวงเงินมาแล้ว จะควบคุม D/E ตามนโยบายอีกครัง และหากผูถื้ อหุน้ มีความกังวล จึงสอบถามกับ
ฝ่ ายการเงินว่าหากใช้เท่าทีจําเป็ นภายใน 2-3 ปี นี เพือรองรับการเติบโตของบริษัท จึงเสนอปรับจากวงเงิน 7,000 ล้าน
บาทเป็ น 5,000 ล้านบาท
พิธีกร ไม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถื้ อหุน้ ไปทีแถบหน้าต่าง E-Voting เพือทําการลงคะแนนภายในเวลาทีกําหนด ( 1 นาที )
เมือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครังว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพือ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน
สําหรับผูเข้
้ าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome
เพือทําการลงคะแนนทีเมนู E-Voting
พิธีกร ขณะนีครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพือรับชมภาพ
และเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากในระบบ
วาระที 7. ต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
และในวาระนี ไม่มี ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม
รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทังสิน
34
ราย

รวม

พิธีกร ผลการนับคะแนน วาระที 7. เป็ นดังนี
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1,047,365,430

หุน้

ผู้ถอื หุน้ ที
เห็นด้วย ( Approved )

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุน้ = 1 เสียง )
636,615,430

ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )
บัตรเสีย ( Voided Ballot )
รวม ( Total )
งดออกเสียง ( Abstained )

ร้อยละ (%)
60.78

410,750,000

39.22

0

0.00

1,047,365,430

100.00

0

0.00

ประธานฯ ในวาระนีถือว่าทีประชุมไม่อนุมัติ ตามทีเสนอ
พิธีกร เนืองจากวาระในการขอมติทีประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ได้ดําเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอเรียนเชิญ ท่าน
ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ก่อนปิ ดการประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถื้ อหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ และผูเกี
้ ยวข้องทุกท่าน ทีมีส่วนสนับสนุนการดําเนินงานของ
บริษัทมาโดยตลอด รวมทังได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นในเรืองต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท และขอปิ ดการประชุม

ปิ ดการประชุมเวลา 16.30 น.

( นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย )
เลขานุการบริษัท
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