
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2565 

 ผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์( E-AGM ) 

 บริษัท ปริญสริิ จาํกัด (มหาชน) 

 ________________________________ 

 วัน เวลาและสถานที� 

 บรษัิท  ปร ิ ญ  สริ ิ  จาํกดั  (  มหาชน  )  (  “  บรษัิท  “)  ได ้ จดั  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ประจาํ  ปี  2565  เมื�อ  วนั  พฤหสับดี  ที�  28  เมษายน 

 2565  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุบรษัิทฯ เลขที� 244 ถนนวชัรพล  แขวงทา่แรง้  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

 เริ�มการประชุม 

 นางสาว  บวั  บชูา  ปณุณ  นนัท ์  พิธีกร  ผู ้ ดาํเนิน  รายการ  แนะนาํ  ตวั  และ  กลา่ว  ตอ้นรบั  ผู ้ ถือ  หุน้  เขา้  สู ่ การ  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้ 

 ประจาํ  ปี  2565  ของ  บรษัิท  ปร ิ ญ  สริ ิ  จาํกดั  (  มหาชน  )  ผา่น  สื�อ  อิเลก็ทรอนิกส ์  เพียง  รูป  แบบ  เดียว  และ  ได ้ แนะนาํ  คณะ 

 กรรมการ ผูบ้รหิารและผูเ้ขา้รว่มประชมุ  ดงันี � 

 กรรมการที�เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM 

 ศาสตราจารย ์ ดร.วรภทัร  โตธนะเกษม  ประธานกรรมการ  บรษัิท   และกรรมการอิสระ 

 รองศาสตราจารยอ์ญัชล ี พิพฒันเสรญิ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ 

 ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์นตผ์กา   วงษา  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 และกรรมการอิสระ 

 คณุนิรุธ    อินทรทา่ฉาง  กรรมการ 

 กรรมการที�เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 คณุปรญิญา  โกวิทจินดาชยั  กรรมการ 

 คณุชยัรตัน ์   โกวิทจินดาชยั  กรรมการ  ผูร้บัผิดชอบสงูสดุใน  ในสายงานบญัชีและการเงิน 

 และ  เลขานกุารบรษัิทฯ 

 กรรมการตดิภารกจิไม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม 

 ดร.วิลาวลัย ์    ธรรมชาต ิ  กรรมการตรวจสอบ   และกรรมการอิสระ 

 คณุสริลิกัษณ ์ โกวิทจินดาชยั  กรรมการผูจ้ดัการและประธานกรรมการบรหิาร 

 กรรมการเขา้รว่มประชมุคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 75  ของจาํนวนกรรมการทั�งหมดของบรษัิท 
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 ผู้บริหาร 

 คณุจินตนา  หมื�นไธสง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

 คณุพบพรรณ  ปอ้มหลกัทอง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

 คณุโสฬส   เธียรสทิธิพงศ ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฏหมาย 

 ผู้เข้าร่วมประชุมและสักขพียานการประชุม 

 คณุวิโรจน ์   สจัจธรรมนกุลู  ผูต้รวจสอบบญัชี 

 บรษัิท สอบบญัชี  ดี ไอ เอ  อินเตอร ์เนชั�นแนล จาํกดั 

 คณุวฒิุพร   ไตรญาน  ผูต้รวจสอบบญัชี 

 บรษัิท สอบบญัชี  ดี ไอ เอ  อินเตอร ์เนชั�นแนล จาํกดั 

 ผู้ใหบ้ริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์และลงทะเบยีนนับคะแนน 

 บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั�นแนล  จาํกดั 

 เริ�มประชมุเวลา 14.00 น. 

 พธีิกร  ได ้ แจง้  หลกั  เกณฑ ์  วิธี  การ  ดาํเนิน  การ  ประชมุ  วิธี  ปฏิบตั ิ ใน  การ  ออก  เสยีง  ลง  คะแนน  และ  การ  นบั  ผล  การ  ลง  คะแนน 

 เสยีง  ใน  แตล่ะ  วาระ  ให ้ ผู ้ ถือ  หุน้  ทราบ  โดย  บรษัิท  ได ้ เรยีน  เชิญ  และ  แจง้  ขอ้มลู  เกี�ยว  กบั  การ  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ประจาํ  ปี  2565 

 ดว้ยวิธี  ผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส ์  แก่ทา่นผูถื้อหุน้เป็น  3 ชอ่งทาง ไดแ้ก่ 

 1.  การจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุใหผู้ถื้อหุน้  ทางไปรษณีย ์  และ 

 2.  การลงประกาศในหนงัสอืพิมพ ์และ 

 3.  บรษัิท  ได ้ เผย  แพร ่ ขอ้มลู  การ  ประชมุ  ไว ้ ใน  เวบ  ไซต ์ ของ  บรษัิท  ใน  สว่น  ของ  นกั  ลงทนุ  สมัพนัธ ์ (Investor  Relation)  ทั�ง  ใน  รูป 

 แบบ  ภาษา  ไทย  และ  ภาษา  องักฤษ  ตั�งแต ่ วนั  ที�  8  เมษายน  2565  เป็นตน้  มา  เพื�อ  ให ้ ผู ้ ถือ  หุน้  สามารถ  ตรวจ  สอบ  และ  มี  ขอ้มลู 

 เพียงพอในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 และ  เพื�อ  เป็นการ  สง่  เสรมิ  การ  กาํกบั  ดแูล  กิจการ  ที�  ดี  และ  เป็นการ  ปฏิบตั ิ ตอ่  ผู ้ ถือ  หุน้  ทกุ  ราย  อยา่ง  เทา่  เทียม  กนั  ก่อน  การ  ประชมุ 

 สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ครั�ง  นี �  บรษัิท  ได ้ เปิด  โอกาส  ให ้ ผู ้ ถือ  หุน้  เสนอ  เรื�อง  ที�  เหน็  วา่  เป็น  ประโยชน ์  เพื�อ  ให ้ คณะ  กรรมการ  พิจารณา  บรรจ ุ

 เป็น  วาระ  การ  ประชมุ  และ  เสนอ  ชื�อ  บคุคล  ที�  มี  คณุสมบตั ิ เหมาะ  สม  เพื�อ  รบั  การ  พิจารณา  เลอืก  ตั�ง  เป็น  กรรมการ  เป็นการ  ลว่ง 

 หนา้  โดย  แจง้  ผู ้ ถือ  หุน้  ผา่น  ชอ่ง  ทาง  สื�อสาร  ของ  ตลาด  หลกั  ทรพัยฯ์  และ  เวบ็  ไซด ์ ของ  บรษัิท  ระหวา่ง  วนั  ที�  1  มกราคม  2565  ถงึ 

 วนั  ที�  31  มกราคม  2565  แต ่ ปรากฏ  วา่  ไมมี่  ผู ้ ถือ  หุน้  เสนอ  วาระ  การ  ประชมุ  เพิ�ม  เตมิ  และ  เสนอ  ชื�อ  บคุคล  เขา้  รบั  พิจารณา  แตง่  ตั�ง 

 เป็นกรรมการบรษัิทลว่งหนา้  แตอ่ยา่งใด 
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 วิธีปฏิบตัใินการ  ออกเสยีงลงคะแนน และการนบัผลการลงคะแนน  เสยีง ในแตล่ะวาระการประชมุ มีรายละเอียดดงันี � 

 ●  ใน  การ  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ครั�ง  นี �  บรษัิท  ได ้ ใช ้ ระบบ  การ  ประชมุ  ผา่น  สื�อ  อิเลก็ทรอนิกส ์ ที�  เป็น  ไป  ตาม  มาตรฐาน  การ 

 จดั  ประชมุ  ผา่น  สื�อ  อิเลก็ทรอนิกส ์ ตา่ง  ๆ   ของ  สาํนกังาน  พฒันา  ธรุกรรม  ทาง  อิเลก็ทรอนิกส ์  (  สพธอ  .)  นอกจาก  นี �  ใน 

 สว่น  ของ  การ  ถ่ายทอด  สด  ใน  ที�  ประชมุ  บรษัิท  ได ้ จดั  ให ้ มี  มาตรการ  ใน  การ  ปอ้งกนั  การ  แพร ่ ระบาด  ของ  โค  วิด  -19  โดย 

 กรรมการ  ผู ้ บรหิาร  และ  พนกังาน  ที�  เกี�ยวขอ้ง  ทกุ  ทา่น  ได ้ รบั  การ  ตรวจ  คดั  กรอง  โค  วิด  -19  ลว่ง  หนา้  ไม ่ เกิน  24  ชั�วโมง 

 ก่อน  การ  ประชมุ  และ  ใน  หอ้ง  ประชมุ  มี  เฉพาะ  ผู ้ ที�  เกี�ยวขอ้ง  กบั  การ  ประชมุ  เทา่นั�น  โดย  ทกุ  คน  จะ  สวม  หนา้กาก  อนามยั 

 และ  รกัษา  ระยะ  หา่ง  ตลอด  ระยะ  เวลา  การ  ประชมุ  นอกจาก  กรรมการ  และ  ผู ้ ที�  มีหนา้  ที�  นาํ  เสนอ  ขอ้มลู  จะ  ถอด 

 หนา้กากเฉพาะเวลานาํเสนอ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัฟังเสยีงที�ชดัเจน 

 ●  ผู ้ เขา้  รว่ม  ประชมุ  ที�  มี  สทิธ ์ เขา้  รว่ม  ประชมุ  จะ  ตอ้ง  ยืนยนั  ตวั  ตน  เพื�อ  ขอรบั  ชื�อ  ผู ้ ใช ้ งาน  และ  รหสั  ผา่น  ตาม  วิธี  ที�  บรษัิท 

 แจง้  ให ้ ทราบ  พรอ้ม  หนงัสอื  เชิญ  ประชมุ  โดย  ผู ้ ให ้ บรกิาร  จดั  ประชมุ  ผา่น  สื�อ  อิเลก็ทรอนิกส ์  จะ  สง่  ลงิค ์ (  Link  )  ให ้ ผู ้ ถือ 

 หุน้ลว่งหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ 

 ●  เนื�องจาก  การ  ประชมุ  ใน  ครั�ง  นี �  เป็นการ  ประชมุ  ผา่น  สื�อ  อิเลก็ทรอนิกส ์  จงึ  ไมมี่  การ  พิมพ ์ บตัร  ลง  คะแนน  ให ้ กบั  ผู ้ เขา้  รว่ม 

 ประชมุ 

 ●  การ  ประชมุ  จะ  พิจารณา  เรื�อง  ตาม  ลาํดบั  ของ  ระเบียบวาระ  ที�  ระบ ุ ไว ้ ใน  หนงัสอื  เชิญ  ประชมุ  ใน  การนาํ  เสนอ  ขอ้มลู 

 แตล่ะ  วาระ  จะ  เปิด  โอกาส  ให ้ ผู ้ ถือ  หุน้  ซกั  ถาม  ก่อน  ลง  มต ิ  และ  จะแจง้  ผล  คะแนน  ตอ่  ที�  ประชมุ  เมื�อ  มี  การ  นบั  คะแนน 

 เสยีงในวาระนั�นๆเสรจ็สิ �นตามลาํดบั 

 ●  การ  ลง  คะแนน  ส ี ยง  ใน  แตล่ะ  วาระ  ผู ้ ถือ  หุน้  ทกุ  ทา่น  สามารถ  ออก  เสยีง  ลง  คะแนน  ได ้ ตาม  จาํนวน  หุน้  ที�  มี  หรอื  ตาม 

 จาํนวนหุน้ที�ไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยถือวา่ 1 หุน้ เทา่กบั 1 คะแนนเสยีง 

 ●  ใน  การ  ลง  คะแนน  เสยีง  ขอ  ให ้ ทา่น  ผู ้ ถือ  หุน้  ไป  ที�  แถบ  หนา้ตา่ง  E-Voting  เพื�อ  ทาํการ  ลง  คะแนน  ใน  แตล่ะ  วาระ  ภายใน 

 เวลา  ที�  กาํหนด  เมื�อ  ทา่น  กด  เลอืก  การ  ลง  คะแนน  แลว้  ระบบ  จะมี  Pop-Up  สอบถาม  อีก  ครั�ง  วา่  ยืนยนั  การ  ลง  คะแนน 

 หรอืไม ่ ใหก้ด “ ตกลง”  เพื�อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

 ●  กรณี  ที�  ผู ้ ถือ  หุน้  ตอ้งการ  เปลี�ยน  การ  ลง  คะแนน  สามารถ  ทาํได ้ ดว้ย  การ  กด  เลอืก  คะแนน  ใหม ่ อีก  ครั�ง  หาก  วาระ  ได ้ ถกู 

 ปิดโหวตไปแลว้  ผูถื้อหุน้จะไมส่ามารถลงคะแนน หรอืเปลี�ยนการลงคะแนนได ้

 ●  สาํหรบั  ผู ้ เขา้  รว่ม  ประชมุ  ผา่น  อปุกรณ ์ มือ  ถือ  หรอื  Tablet  ขอ  ให ้ ทา่น  สลบั  จาก  โปรแกรม  Zoom  กลบั  ไป  ยงั  โปรแกรม 

 Chrome  เพื�อ  ทาํการ  ลง  คะแนน  ที�  เมน ู  E-Voting  และ  เมื�อ  ลง  คะแนน  เสรจ็  เรยีบรอ้ย  แลว้  ขอ  ใหท้า่  นก  ลบั  มายงั 

 หนา้ตา่ง E–Meeting (โปรแกรมZoom) เพื�อรบัชมภาพและเสยีงของการประชมุตอ่ไป 

 ●  ระบบ  จะ  ทาํการ  รวบรวม  คะแนน  โดย  นบั  คะแนน  รวม  จาก  ผู ้ ที�  ลง  คะแนน  ผา่น  E-Voting  และ  ผู ้ ที�  ลง  คะแนน  ลว่ง  หนา้ 

 ผา่นเอกสารมอบฉนัทะ 
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 · 

 ●  การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565  เป็นดงันี � 

 1.1 วาระที� 1. จะไมมี่การออกเสยีงลงคะแนน เนื�องจากเป็นวาระเพื�อรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิท 

 ประจาํปี 2564 

 1.2 วาระที�ตอ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน   ไดแ้ก่ 

 วาระที� 2,3,4,5 

 1.3 วาระที�ตอ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกินกึ�งหนึ�ง ของจาํนวนเสยีงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและ 

 ออกเสยีงลงคะแนน  ไดแ้ก่ วาระที�  6 

 1.4 วาระที�ตอ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ สามในสี�  ของจาํนวนเสยีงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมา 

 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไดแ้ก่ วาระที�  7 

 ●  ใน  วาระ  ที�  5.  พิจารณา  และ  อนมุตั ิ แตง่  ตั�ง  กรรมการ  แทนที�  ผู ้ ที�  พน้  จาก  ตาํแหนง่  ตาม  วาระ  ขอ  ให ้ ผู ้ ถือ  หุน้  พิจารณา 

 เลอืกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล   ซึ�งระบบจะมีการลงคะแนนสาํหรบักรรมการแตล่ะทา่นตามลาํดบั 

 ●  ผู ้ ถือ  หุน้  สามารถ  เลอืก  ลง  คะแนน  ใน  แตล่ะ  วาระ  โดย  ลง  คะแนน  เหน็  ดว้ย  ไม ่ เหน็  ดว้ย  หรอื  งด  ออก  เสยีง  โดย  เลอืก 

 เมน ู ลง  คะแนน  ใน  ระบบ  ซึ�ง  บรษัิท  ได ้ กาํหนด  เวลา  ให ้ ผู ้ ถือ  หุน้  เพียง  พอ  เพื�อ  ลง  คะแนน  เสยีง  ใน  ระหวา่ง  การ  เปิด  ให ้ ลง 

 คะแนนเสยีงแตล่ะวาระ 

 ●  หากผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไมด่าํเนินการทาํเครื�องหมายใดๆจะถือวา่ผูถื้อหุน้มีมตอินมุตัใินวาระที�นาํเสนอ 

 วธีิถามคาํถามและแสดงความคดิเหน็ 

 กรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ที�ประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถทาํได ้ดงันี � 

 1.  ใหท้า่น Chat ในโปรแกรม Zoom เพื�อพิมพข์อ้ความ 

 2.  กดปุ่ ม Enter เพื�อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงันี � 

 1.  ใหไ้ปที�เมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง 

 2.  กดปุ่ มยกมือขึ �น (Raise Hand) 

 3.  เมื�อ  พิธีกร  ขาน  ชื�อ  ของ  ทา่น  เจา้  หนา้ที�  จะ  เปิด  ไมค ์ ให ้ ทา่น  สอบถาม  ทา่น  จะ  ตอ้ง  กด  Unmute  และ  เปิด  ไมค ์ ใน  อปุกรณ ์ ของ 

 ทา่น  กรณี  ที�  ผู ้ ถือ  หุน้  ไม ่ สามารถ  พดู  ผา่น  ไมค ์ ได ้ ขอ  ความ  กรุณา  พิมพ ์ คาํถาม  ของ  ทา่น  มา  ทาง  ชอ่ง  ทาง  Chat  แทน  เพื�อ  ที�  ผู ้

 ดาํเนินรายการจะไดอ้า่นคาํถามใหก้บัที�ประชมุแทนทา่น 
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 4.  ใน  การ  ถาม  คาํถาม  แตล่ะ  ครั�ง  ทั�ง  ผา่น  การ  พิมพ ์ ขอ้ความ  หรอื  ผา่น  การ  สนทนา  ขอ  ความ  กรุณา  ให ้ ผู ้ เขา้  รว่ม  ประชมุ  แจง้  ชื�อ  - 

 นามสกลุ  พรอ้ม  ระบ ุ วา่  ทา่น  มา  ดว้ย  ตนเอง  หรอื  เป็น  ผูร้บั  มอบ  ฉนัทะ  ก่อน  เริ�ม  ถาม  คาํถาม  ทกุ  ครั�ง  เพื�อ  ประโยชน ์ ใน  การ  จด  บนัทกึ 

 การประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

 5.  บรษัิท  เปิด  โอกาส  ให ้ ผู ้ เขา้  รว่ม  ประชมุ  สง่  คาํถาม  ใน  แตล่ะ  วาระ  กรณี  ที�  ไมมี่  ผู ้ เขา้  รว่ม  ประชมุ  สอบถาม  ทาง  บรษัิท  จะ  ดาํเนิน 

 การ  ประชมุ  ใน  วาระ  ถดั  ไป  หาก  ผู ้ ถือ  หุน้  มี  คาํถาม  เพิ�ม  เตมิ  สามารถ  พิมพ ์ คาํถาม  เขา้  มา  ผา่น  ชอ่ง  ทาง  Chat  เจา้  หนา้ที�  จะ  ทาํการ 

 อา่นคาํถามของทา่นในภายหลงั 

 พธีิการ  แจง้  ให ้ ที�  ประชมุ  ทราบ  วา่  การ  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ประจาํ  ปี  2565  นี �  บรษัิท  ได ้ กาํหนด  วนั  ปิด  สมดุ  ทะเบียน  ผู ้ ถือ  หุน้ 

 เพื�อ  กาํหนด  ราย  ชื�อ  ผู ้ ถือ  หุน้  ที�  มี  สทิธิ  ใน  การ  รว่ม  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ประจาํ  ปี  (  Record  Date  )  ใน  วนั  ที�  18  มีนาคม  2565 

 และ  ใน  การ  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ครั�ง  นี �  มี  ผู ้ ถือ  หุน้  มา  ประชมุ  ดว้ย  ตนเอง  ผา่น  สื�อ  อิเลก็ทรอนิกส ์ จาํนวน  5  ราย  นบั  จาํนวน  หุน้ 

 รวม  กนั  ได ้  63,606,700  หุน้  และ  โดย  การ  รบั  มอบ  ฉนัทะ  27  ราย  นบั  จาํนวน  หุน้  รวม  กนั  ได ้  980,139,030  หุน้  รวม  ผู ้ เขา้  รว่ม 

 ประชมุ  ทั�ง  สิ �น  32  ราย  นบั  จาํนวน  หุน้  รวม  ทั�ง  สิ �น  1,043,745,730  หุน้  คดิ  เป็น  รอ้ย  ละ  85.5521  ของ  จาํนวน  หุน้  ที�  จาํหนา่ย  ได ้

 ทั�งหมดจาํนวน  1,220,011,755  หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุผูถื้อหุน้ตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ 

 ประธานฯ  กลา่ว  ตอ้นรบั  ผู ้ ถือ  หุน้  และ  ผูร้บั  มอบ  ฉนัทะ  ที�มา  รว่ม  การ  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ประจาํ  ปี  2565  ดว้ย  วิธี  การ  ประชมุ 

 ผา่น  สื�อ  อิเลก็ทรอนิกส ์ ใน  วนั  นี �  และ  แจง้  ให ้ ที�  ประชมุ  ทราบ  วา่  สบื  เนื�องจาก  สถานการณ ์ การ  แพร ่ ระบาด  ของ  เชื �อ  ไวรสั  โค  วิด  19 

 อีก  ระลอก  จาก  สาย  พนัธุ ์ โอ  มิค  รอน  คณะ  กรรมการ  บรษัิท  มี  ความ  หว่งใย  ใน  สขุภาพ  และ  ความ  ปลอดภยั  ของ  ผู ้ ถือ  หุน้  ผูร้บั  มอบ 

 ฉนัทะ  และ  ผู ้ มี  สว่น  เกี�ยวขอ้ง  ทกุ  ทา่น  จงึ  เหน็  สมควร  ให ้ จดัการ  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ประจาํ  ปี  2565  ดว้ย  วิธี  ผา่น  สื�อ 

 อิเลก็ทรอนิกส ์ อีกครั�งหนึ�งเหมือนเชน่ปีที�แลว้ และขอมอบหนา้ที�ใหพิ้ธีกรเป็นผูด้าํเนินการตอ่ไป 

 พธีิกร  ขอนาํทกุทา่นเขา้สูว่าระการประชมุ 

 วาระที� 1 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2564 

 ประธานฯ  แจง้  ตอ่  ที�  ประชมุ  วา่  ตาม  ขอ้  บงัคบั  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ขอ้  .50  กาํหนด  ให ้ ที�  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ประจาํ  ปี  รบั  ทราบ 

 รายงานเกี�ยวกบักิจการที�บรษัิทไดด้าํเนินการไปในระยะรอบปีที�ผา่นมา 

 จงึ  ขอ  ให ้ ที�  ประชมุ  รบั  ทราบ  รายงาน  ของ  คณะ  กรรมการ  เกี�ยว  กบั  ผล  การ  ดาํเนิน  งาน  บรษัิท  ประจาํ  ปี  2564  ซึ�ง  ปรากฏ  อยู ่ ใน 

 รายงาน  ประจาํ  ปี  2564  (  แบบ  56-1  One  Report  )  ที�  ได ้ จดั  สง่  ให ้ ทา่น  ผู ้ ถือ  หุน้  ใน  รูป  แบบ  ควิ  อาร ์ (  QR  Code  )  พรอ้ม  หนงัสอื 

 เชิญ  ประชมุ  แลว้  ตาม  สิ�ง  ที�  สง่  มา  ดว้ย  1.  และ  ขอม  อบ  หมาย  ให ้ คณุ  ปรญิญา  โกวิท  จินดา  ชยั  กรรมการ  บรษัิท  เป็น  ผูน้าํ  เสนอ 

 ผลการดาํเนินงานของบรษัิทใหที้�ประชมุทราบ 
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 คุณ  ปริญญา  โกวทิ  จนิดา  ชัย  นาํ  เสนอ  สรุป  ภาพ  รวม  ผล  การ  ดาํเนิน  งาน  ในปี  2564  ที�  ผา่น  มา  ให ้ ที�  ประชมุ  รบั  ทราบ  โดย  ในปี 

 2564 ปัจจยัภายนอกที�สง่ผลกระทบกบับรษัิท มี 3 ปัจจยัไดแ้ก่ 

 1. ไวรสัโคโรนาที�ระบาดหนกักวา่ปี 2563 ทาํใหล้กูคา้ Walk-in ลดลง เนื�องจากผูค้นมีความกงัวลเรื�องสขุภาพมากขึ �น 

 2. ชว่งกลางปี 2564 มีการปิดแคมป์คนงาน ทาํใหไ้มส่ามารถก่อสรา้งไดส้ง่ผลกระทบกบัการเปิดโครงการใหม ่

 3. เมื�อเริ�มเปิดทาํการก่อสรา้งได ้ทางบรษัิทเจอกบัสภาวะอากาศที�มีฝนตกตอ่เนื�องหลายเดือน ทาํใหก้ารเปิดโครงการใหมมี่ 

 ความลา่ชา้ 

 จาก  เหตกุารณ ์ ที�  เกิด  ขึ �น  ทาํให ้ ราย  ได ้ ของ  บรษัิท  ลด  ลง  รอ้ย  ละ  4.84  จาก  2,440  ลา้น  บาท  ลด  ลง  เป็น  2,322  ลา้น  บาท  Net 

 Pre-sale  เพิ�ม  ขึ �น  จาก  2,408  ลา้น  บาท  เป็น  2,552  ลา้น  บาท  คดิ  เป็น  รอ้ย  ละ  5.98  และ  เมื�อ  เทียบ  กบั  Target  ของ  ปี  2564 

 อยูที่� 2,300 - 2,500 ลา้นบาท  บรษัิทสามารถทาํไดอ้ยูที่� 2,331 ลา้นบาท 

 สาํหรบั  อตัราสว่น  ทางการ  เงิน  อตัราสว่น  หนี �  สนิ  ตอ่  สว่น  ของ  ผู ้ ถือ  หุน้  (Debt  to  Equity  Ratio)  เพิ�ม  ขึ �น  ใน  ชว่ง  ปลาย  ปี  อยู ่ ที�  1.09 

 เทา่  เกิด  จาก  ทาง  บรษัิท  มี  การ  ออก  หุน้  กู ้  1,000  ลา้น  บาท  เพื�อ  ทดแทน  หุน้  กู ้ และ  ตั�ว  แลก  เงิน  ที�  จะ  ครบ  กาํหนด  ใน  เดือน  มกราคม  - 

 กมุภาพนัธ ์  รวม  กนั  ประมาณ  700  ลา้น  บาท  ทาํให ้ ตวัเลข  อตัราสว่น  เพิ�ม  ขึ �น  แต ่ เมื�อ  เดือน  มกราคม  -  กมุภาพนัธ ์  ที�  ผา่น  มา 

 ตวัเลข  ลด  ลง  อยู ่ ต ํ�า  กวา่  1  หรอื  อยู ่ ที�  ประมาณ  0.9  เทา่  โดย  อตัราสว่น  กาํไร  ขั�น  ตน้  (Gross  Profit  Margin)  บรษัิท  ตอ้งการ 

 ควบคมุ  ระดบั  อยู ่ ที�  รอ้ย  ละ  30-32  ซึ�ง  บรษัิท  ยงั  คง  สามารถ  รกัษา  ระดบั  ได ้ ดี  ตอ่  เนื�อง  โดย  ขึ �น  อยู ่ กบั  2  ปัจจยั  คือ  1)  การ  ควบคมุ 

 ตน้ทนุ  ได ้ ดี  2)  ใน  บาง  ทาํเล  บรษัิท  มี  อาํนาจ  ใน  การ  ตอ่  รอง  ราคา  (Pricing  power)  ทาํให ้ ใน  ปี  นี �  ที�  มี  ประเดน็  เรื�อง  ราคา  วสัด ุ ที� 

 เพิ�มสงูขึ �น แตท่างบรษัิทยงัสามารถใชค้า่ของ Gross Profit  Margin รบัภาระจากสว่นนี�ได ้

 Net  Profit  ลด  ลง  รอ้ย  ละ  4.64  จาก  302  ลา้น  บาท  เป็น  288  ลา้น  บาท  อตัรา  คา่  ใช ้ จา่ย  ใน  การ  ขาย  และ  บรหิาร  (Selling 

 General  &  Administrative  Expense)  จาก  รอ้ย  ละ  17.91  เพิ�ม  ขึ �น  เป็น  รอ้ย  ละ  20.11  เกิด  จาก  ฐาน  ราย  ไดที้�  ลดลง  อตัรา 

 กาํไร  สทุธิ  (Net  Profit  Margin)  มี  คา่  คงที�  เทา่กบั  รอ้ย  ละ  12.42  อตัรา  ผล  ตอบแทน  ของ  ผู ้ ถือ  หุน้  (Return  on  Equity)  ลด  ลง 

 จาก  รอ้ย  ละ  6.52  เป็น  รอ้ย  ละ  5.93  อตัรา  ผล  ตอบแทน  จาก  สนิทรพัย ์ (Return  on  Asset)  ลด  ลง  จาก  รอ้ย  ละ  3.27  เป็น  รอ้ย  ละ 

 2.55  เนื�องจากทางบรษัิทมีการซื �อที�ดนิเพิ�มขึ �น ซึ�งอยูใ่นขั�นตอนการพฒันาทาํใหส้นิทรพัยเ์พิ�มขึ �น แตย่งัไมท่าํใหเ้กิดรายได ้

 ปี 2564 บรษัิทมีเปิดโครงการใหม ่2 โครงการ ดงันี � 

 1.  โครงการ City Sense ดอนเมือง - สรงประภา ประเภท ทาวนโ์ฮม 

 2.  โครงการ City Sense Prive พระราม 2 - ทา่ขา้ม ประเภท ทาวโ์ฮม 
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 ในปี  2565  Target  ของ  บรษัิท  อยู ่ ที�  2,600  -  2,800  ลา้น  บาท  ปัจจบุนั  บรษัิท  มี  โครงการ  เปิด  ขาย  อยู ่ ทั�ง  สิ �น  12  โครงการ  เป็น 

 ประเภท  ทาวน ์ โฮม  บา้น  เดี�ยว  และ  คอน  โด  มี  เนียม  ซึ�ง  โครงการ  เปิด  ใหม ่ ในปี  2565  มี  ประมาณ  5  โครงการ  เป็น  ประเภท 

 ทาวนโ์ฮม ทั�งหมด ดงันี � 

 1.  โครงการ ซตีิ �เซนส ์พลสั พระราม 2 ทา่ขา้ม  ประเภท  ทาวนโ์ฮม 

 มลูคา่โครงการ       964 ลา้นบาท  จาํนวน             254 ยนิูต 

 เปิดโครงการ         ไตรมาส 2 

 2.  โครงการ ซตีิ �เซนส ์ราชพฤกษ ์345  ประเภท  ทาวนโ์ฮม 

 มลูคา่โครงการ       1,432 ลา้นบาท  จาํนวน             497 ยนิูต 

 เปิดโครงการ         ไตรมาส 2 

 3.  โครงการ ซตีิ �เซนส ์เพชรเกษม - พทุธมณฑลสาย 4  ประเภท  ทาวนโ์ฮม 

 มลูคา่โครงการ       652 ลา้นบาท  จาํนวน               262 ยนิูต 

 เปิดโครงการ         ไตรมาส 3 

 4.  โครงการ ซตีิ �เซนส ์วงแหวน ลาํลกูกา คลอง 5  ประเภท  ทาวนโ์ฮม 

 มลูคา่โครงการ       151 ลา้นบาท  จาํนวน                66 ยนิูต 

 เปิดโครงการ         ไตรมาส 3 

 5.  โครงการ ซตีิ �เซนส ์เพชรเกษม - พทุธสาคร  ประเภท  ทาวนโ์ฮม 

 มลูคา่โครงการ       814 ลา้นบาท  จาํนวน                370 ยนิูต 

 เปิดโครงการ         ไตรมาส 4 

 ภาพ  รวม  ของ  ปี  นี �  2565  ที�  เรา  มอง  ไป  ขา้ง  หนา้  สิ�ง  ที�  นา่  กงัวล  ที�สดุ  คือ  เรื�อง  ของ  ตน้ทนุ  ที�  สงู  ขึ �น  Cost  ที�  สงู  ขึ �น  รวม  กบั  การ  ที�  บรษัิท 

 อยู ่ ใน  ชว่ง  ขยาย  กิจการ  และ  ที�  เป็น  อปุสรรค  จะ  เป็น  ใน  เรื�อง  ของ  แรงงาน  ซึ�ง  ใน  ปัจจบุนั  ก็  เป็น  หนึ�ง  ใน  ความ  ทา้ทาย  ของ  ทั�ง 

 อตุสาหกรรม  อีก  ประเดน็  ที�  มี  ความ  กงัวล  คือ  ลกูคา้  ใน  หลายๆ  กลุม่  ได ้ รบั  ผลก  ระ  ทบ  ตั�งแต ่ ปี  2020  ซึ�ง  ก็  จะ  เขา้  สู ่ ปี  ที�  3  แลว้  จงึ  มี 

 ความกงัวลในเรื�องของกาํลงัซื �อ 

 พธีิกร  สาํหรบัวาระที� 1. นี �เป็นเรื�องเพื�อทราบ จงึ  ไมต่อ้งลงคะแนน 

 พธีิกร  สอบถามทา่นผูถื้อหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้เสนอ  แนะ  ใหป้ฎิบตัดิงันี � 

 กรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ที�ประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถทาํได ้ดงันี � 

 1.  ใหท้า่นไปที�เมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื�อพิมพข์อ้ความ 

 2.  กดปุ่ ม Enter เพื�อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 
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 กรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงันี � 

 1.  ใหท้า่นไปที�เมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง 

 2.  กดปุ่ มยกมือขึ �น (Raise Hand) 

 3.  เมื�อ  พิธีกร  ขาน  ชื�อ  ของ  ทา่น  เจา้  หนา้ที�  จะ  เปิด  ไมค ์ ให ้ ทา่น  สอบถาม  ทา่น  จะ  ตอ้ง  กด  Unmute  และ  เปิด  ไมค ์ ใน  อปุกรณ ์ ของ 

 ทา่น  กรณี  ที�  ผู ้ ถือ  หุน้  ไม ่ สามารถ  พดู  ผา่น  ไมค ์ ได ้  ขอ  ความ  กรุณา  พิมพ ์ คาํถาม  ของ  ทา่น  มา  ทาง  ชอ่ง  ทาง  Chat  แทน  เพื�อ  ที�  ผู ้

 ดาํเนินรายการจะไดอ้า่นคาํถามใหก้บัที�ประชมุแทนทา่น 

 พธีิกร  มีคาํถามจากผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

 คุณวทิวัส พรกุล  ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 

 คาํถาม  จาก  ที�  คณุ  ปรญิญา  ได ้ แจง้  วา่  มี  โครงการ  เก่า  12  โครงการ  และ  จะ  มี  โครงการ  ใหม ่ อีก  4-5  โครงการ  อยาก  ทราบ  วา่ 

 โครงการ  เก่า  ในปี  2565  จะ  มี  รายรบั  ลด  ลง  ไป  จาก  โครงการ  ที�  ปิด  ไป  แลว้  ประมาณ  เทา่ไร  และ  โครงการ  ที�  เปิด  ใหม ่ 4-5  โครงการ 

 ในแตล่ะไตรมาสจะรบัรูร้ายไดเ้ทา่ไร และกาํไรในปี 2565 ประมาณเทา่ไร 

 คุณปริญญา โกวทิจนิดาขัย  กลา่วชี �แจงตอบขอ้ซกัถามวา่ 

 คาํ  ตอบ  กาํไร  ของ  บรษัิท  อยู ่ ที�  10-12%  ราย  ไดที้�  เรา  ตั�ง  เปา้  ไว ้ อยู ่ ที�  2,600-2,800  ลา้น  บาท  สว่น  โครงการ  เปิด  ใหม ่ จะ  เปิด  ใน  ชว่ง 

 ทา้ยของปี ทาํใหร้ายรบัเขา้มาไดไ้มเ่ตม็ปีรายไดจ้งึไมเ่พิ�มขึ �นมาก 

 คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล  ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 

 คาํถาม  มี  2  คาํถาม  1  .  สนิทรพัย ์ การ  เงิน  หมนุเวียน  อื�น  930  ลา้น  บาท  เป็น  หนว่ย  ลงทนุ  ใน  กองทนุ  รวม  หรอื  ซื �อ  พนัธบตัร  โดยตรง 

 และทางบรษัิทคาดการณผ์ลตอบแทนรอ้ยละเทา่ไรตอ่ปี 

 คุณพบพรรณ ป้อมหลักทอง  ชี �แจงตอบขอ้ซกัถามวา่ 

 คาํตอบ  ทางบรษัิทไดน้าํเงินไปลงทนุในกองทนุระยะสั�นของ KKP Plus ผลตอบแทนรอ้ยละ 0.8 ตอ่ปี 

 คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล  ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 

 คาํถาม  2.  เงินกูยื้มระยะสั�นและเงินกูยื้มระยะยาว  เพิ�มขึ �นจาก 3,400 ลา้นบาทเป็น 5,200 ลา้นบาท เกิดจากอะไร 

 คุณพบพรรณ ป้อมหลักทอง  ชี �แจงตอบขอ้ซกัถามวา่ 

 คาํ  ตอบ  เงิน  กู ้ ยืม  ระยะ  ยาว  ที�  เพิ�ม  ขึ �น  เนื�องจาก  เรา  มี  การ  ทยอย  ซื �อ  ที�ดนิ  เพื�อ  เปิด  โครงการ  ใหม ่ ซึ�ง  เงิน  กู ้ ที�  เขา้  มา  ชว่ง  ปลาย  ปี  2564 

 สาํหรบั  แผน  เปิด  โครงการ  ที�  จะ  สามารถ  รบั  รู ้ ราย  ได ้ จะ  เป็น  ชว่ง  ปลาย  ปี  2565  และ  ตน้  ปี  2566  ทาํให ้ หนี �  สนิ  ระยะ  ยาว  มี  ยอด  เพิ�ม 

 ขึ �นจากเดมิ สว่นหนี�สนิระยะสั�น ในไตรมาส 1 ทางบรษัิทมีการชาํระ B/E ไปทาํใหห้นี �สนิระยะสั�นจะหมดไป 
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 คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล  ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 

 คาํถาม  เนื�องจาก  ในปี  2564  บรษัิท  ได ้ เงิน  จาก  การ  ออก  หุน้  กู ้ ชว่ง  กลาง  ปี  และ  ปลาย  ปี  แต ่ ทาง  บรษัิท  นาํ  เงิน  ไป  ลง  ใน  กองทนุ 

 และไดผ้ลตอบแทนเพียง 0.5% เทียบกบัดอกเบี �ย 5.5% ตอ่ปี  สาํหรบัหุน้กู ้จะมีโอกาสที�เงินกูจ้ะลดลงในปีนี �หรอืไม ่

 คุณชัยรัตน ์โกวทิจนิดาขัย  ชี �แจงตอบขอ้ซกัถามวา่ 

 คาํ  ตอบ  เรื�อง  หุน้  กู ้ ที�  บรษัิท  ออก  ทกุ  ครั�ง  จะ  มี  หุน้  กู ้ ที�  จะ  ครบ  กาํหนด  อาย ุ  ซึ�ง  ทาง  เรา  จาํเป็น  ตอ้ง  ออก  หุน้  กู ้ ก่อน  จะ  ครบ  กาํหนด 

 จะ  มี  ชว่ง  ที�  เงิน  เขา้  มา  ที�  บรษัิท  คอ่น  ขา้ง  มาก  ทาํให ้ ทาง  บรษัิท  ตอ้ง  บรหิาร  จดัสรร  เพื�อ  ให ้ เกิด  ประโยชน ์ สงูสดุ  และ  จาก  ที�  บรษัิท  ได ้

 ออก  หุน้  กู ้  2  รอบ  ทาํให ้ D/E  ของ  ทาง  บรษัิท  เพิ�ม  ขึ �น  เป็น  1.09  เทา่  แต ่ เมื�อ  เรา  ได ้ คืน  หุน้  กู ้ ไป  ใน  ชว่ง  เดือน  มกราคม  -  กมุภาพนัธ ์

 แลว้  D/E  ของ  ทาง  บรษัิท  จะ  กลบั  มา  ตํ�า  กวา่  1  เทา่  เชน่  เดมิ  เพราะ  ฉะนั�น  การ  ที�  บรษัิท  นาํ  เงิน  ไป  ซื �อ  กองทนุ  ที�  มี  ผล  ตอบแทน  อยู ่ ที� 

 5-8 % เป็นการบรหิารจดัการภายในของบรษัิท บรษัิทมีนโยบายใหค้งคา่ของ D/E อยูที่� 1 เทา่บวกลบ 

 คุณปริญญา โกวทิจนิดาขัย  ชี �แจงตอบขอ้ซกัถามเพิ�มเตมิ  วา่ 

 คาํตอบ  ทางบรษัิทคาดการณว์า่ D/E จะมีคา่เพิ�มขึ �น เนื�องจาก  ทางบรษัิทซื �อที�ดนิเพิ�มขึ �นและเปิดโครงการเพิ�มขึ �น 

 พธีิกร  ไมมี่ผูถื้อหุน้  และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดง  ความคดิเหน็เพิ�มเตมิ 

 ประธานฯ  ในวาระนี�ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2564 ตามที�เสนอ 

 พธีิกร  ขอเขา้สูก่ารประชมุในวาระที� 2 

 วาระที� 2  พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2564 

 ประธานฯ  ใน  วาระ  พิจารณา  และ  อนมุตั ิ งบ  การ  เงิน  ประจาํ  ปี  2564  ขอม  อบ  หมาย  ให ้ รอง  ศาสตราจารย ์ อญัชล ี พิพฒั  น  เส  รญิ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูน้าํเสนอรายงานตอ่ที�ประชมุ 

 ประธาน  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  นาํ  เสนอ  ตอ่  ที�  ประชมุ  วา่  เพื�อ  ให ้ เป็น  ไป  ตาม  กฎหมาย  ที�  กาํหนด  ให ้ บรษัิท  ตอ้ง  จดั  ให ้ มี  การ  ทาํ  งบ 

 การเงินประจาํปี  ณ วนัสิ �นสดุรอบปีบญัชีของบรษัิท ที�ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ก่อนนาํเสนอที�ประชมุสามญั 

 ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตั ิ

 คณะ  กรรมการ  จงึ  เหน็  สมควร  เสนอ  ที�  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  พิจารณา  อนมุตั ิ งบ  การ  เงิน  ประจาํ  ปี  สิ �น  สดุ  วนั  ที�  31  ธนัวาคม 

 2564  ซึ�ง  ได ้ ผา่น  การ  ตรวจ  สอบ  และ  ลง  นาม  รบัรอง  จาก  ผู ้ สอบ  บญัชี  รบั  อนญุาต  ของ  บรษัิท  และ  ผา่น  การ  สอบ  ทาน  ของ  คณะ 

 กรรมการ  ตรวจ  สอบ  รวม  ถงึ  ได ้ รบั  ความ  เหน็  ชอบ  จาก  ที�  ประชมุ  คณะ  กรรมการ  แลว้  ราย  ละเอียด  เกี�ยว  กบั  งบ  การ  เงิน  ประจาํ  ปี 

 ของ  บรษัิท  ปรากฏ  อยู ่ ใน  รายงาน  ประจาํ  ปี  2564  (  แบบ  56-1  One  Report)  และ  งบ  แสดง  ฐานะ  การ  เงิน  งบ  กาํไร  ขาดทนุ 

 เบด็เสรจ็  สาํหรบั  รอบ  ปี  บญัชี  สิ �น  สดุ  วนั  ที�  31  ธนัวาคม  2564  ใน  รูป  แบบ  ควิ  อาร ์ (QR  Code)  ตาม  สิ�ง  ที�  สง่  มา  ดว้ย  1  ซึ�ง  ได ้ สง่  ให ้

 ผูถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้พรอ้มหนงัสอืนดัประชมุในครั�งนี �แลว้ 

 9 



 ข้อมูลสรุปงบการเงนิรวมของบริษัท ณ วันที� 31  ธันวาคม 2564 เปรียบเทยีบกับปี 2563 มรีายละเอยีดดงันี� 

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

     2564  2563  เพิ�ม/ลด (%) 

 สนิทรพัยร์วม  11,303.89  9,243.07  22.30% 

 หนี �สนิรวม  6,452.22  4,609.17  39.99% 

 สว่นของผูถื้อหุน้  4,851.68  4,633.91  4.70% 

 รายไดร้วม  2,316.93  2,435.87  -4.88% 

 กาํไรสทุธิ  287.85  302.23  -4.76% 

 กาํไรตอ่หุน้  0.24  0.25 

 พธีิกร  สอบถามทา่นผูถื้อหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้  เสนอแนะ  ใหป้ฎิบตัดิงันี � 

 กรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ที�ประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถทาํได ้ดงันี � 

 1.  ใหท้า่นไปที�เมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื�อพิมพข์อ้ความ 

 2.  กดปุ่ ม Enter เพื�อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงันี � 

 1.  ใหท้า่นไปที�เมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง 

 2.  กดปุ่ มยกมือขึ �น (Raise Hand) 

 3.  เมื�อ  พิธีกร  ขาน  ชื�อ  ของ  ทา่น  เจา้  หนา้ที�  จะ  เปิด  ไมค ์ ให ้ ทา่น  สอบถาม  ทา่น  จะ  ตอ้ง  กด  Unmute  และ  เปิด  ไมค ์ ใน  อปุกรณ ์ ของ 

 ทา่น  กรณี  ที�  ผู ้ ถือ  หุน้  ไม ่ สามารถ  พดู  ผา่น  ไมค ์ ได ้  ขอ  ความ  กรุณา  พิมพ ์ คาํถาม  ของ  ทา่น  มา  ทาง  ชอ่ง  ทาง  Chat  แทน  เพื�อ  ที�  ผู ้

 ดาํเนินรายการจะไดอ้า่นคาํถามใหก้บัที�ประชมุแทนทา่น 

 พธีิกร  ไมมี่ผูถื้อหุน้  และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดง  ความคดิเหน็ จงึ  ขอใหล้งคะแนนในวาระนี � 

 ใน  การ  ลง  คะแนน  เสยีง  ขอ  ให ้ ทา่น  ผู ้ ถือ  หุน้  ไป  ที�  แถบ  หนา้ตา่ง  E-Voting  เพื�อ  ทาํการ  ลง  คะแนน  ภายใน  เวลา  ที�  กาํหนด  (  1  นาที  ) 

 เมื�อ  กด  เลอืก  การ  ลง  คะแนน  แลว้  ระบบ  จะมี  Pop-Up  สอบถาม  อีก  ครั�ง  วา่  ยืนยนั  การ  ลง  คะแนน  หรอื  ไม ่  ให ้ กด  ตกลง  เพื�อ 

 เป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
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 สาํหรบั  ผู ้ เขา้  รว่ม  ประชมุ  ผา่น  อปุกรณ ์ มือ  ถือ  หรอื  Tablet  ขอ  ให ้ ทา่น  สลบั  จาก  โปรแกรม  Zoom  กลบั  ไป  ยงั  โปรแกรม  Chrome 

 เพื�อทาํการลงคะแนนที�เมน ูE-Voting 

 พธีิกร  ขณะ  นี �  ครบ  กาํหนด  เวลา  ใน  การ  ลง  คะแนน  และ  ขอ  ให ้ ทกุ  ทา่น  กลบั  มายงั  หนา้ตา่ง  โปรแกรม  Zoom  เพื�อ  รบั  ชม  ภาพ 

 และเสยีงของการประชมุตอ่ ในระหวา่งการรวบรวมคะแนนจากในระบบ 

 วาระที� 2 ตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ในวาระนี �มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ�ม  1  ราย  รวม  1,619,700  หุน้ 

 รวมผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทั�งสิ �น  33  ราย  รวม  1,045,365,430  หุน้ 

 พธีิกร  ผลการนบัคะแนน วาระที�  2  พิจารณาและอนมุตั ิ งบการเงินประจาํปี 2564   เป็นดงัตอ่ไปนี� 

 ผู้ถอืหุน้ที� 
 จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 ร้อยละ (%) 

 เหน็ดว้ย  ( Approved )  1,045,365,430  100.00 

 ไมเ่หน็ดว้ย  ( Disapproved )  0  0.00 

 บตัรเสยี ( Voided Ballot )  0  0.00 

 รวม  ( Total )  1,045,365,430  100.00 

 งดออกเสยีง  ( Abstained )  0  0.00 

 ประธานฯ  ที�  ประชุม  ม ี มต ิ อนุมัต ิ งบ  การ  เงนิ  ประจาํ  ปี  2564  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  สาํหรับ  รอบ  บญัช ี สิ�น  สุด  วัน  ที�  31  ธันวาคม 

 2564  ตามที�เสนอ 

 พธีิกร  ขอนาํทกุทา่นเขา้สูว่าระถดัไป 

 วาระ  ที�  3  พจิารณา  และ  อนุมัต ิ แตง่  ตั�ง  ผู้  สอบ  บญัช ี  สาํหรับ  ปี  บญัช ี สิ�น  สุด  วัน  ที�  31  ธันวาคม  พ  .  ศ  .  2565  และ 

 กาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัชปีระจาํปี 

 ประธานฯ  ใน  วาระ  นี �  ขอม  อบ  หมาย  ให ้  รอง  ศาสตราจารย ์ อญัชล ี  พิพฒั  น  เส  รญิ  ประธาน  คณะ  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  เป็น 

 ผูน้าํเสนอรายงานตอ่ที�ประชมุ 
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 ประธาน  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  นาํ  เสนอ  ตอ่  ที�  ประชมุ  วา่  เพื�อ  ให ้ เป็น  ไป  ตาม  ที�  พระ  ราช  บญัญตั ิ บรษัิท  มหาชน  จาํกดั  พ  .  ศ  .  2535 

 มาตรา  120  และ  ขอ้  บงัคบั  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ขอ้  58  กาํหนด  ให ้ ที�  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ประจาํ  ปี  พิจารณา  แตง่  ตั�ง  ผู ้ สอบ  บญัชี  ของ 

 บรษัิท  และกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีทกุปี 

 ทั�งนี �  จาก  การนาํ  เสนอ  จาก  คณะ  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  ซึ�ง  คณะ  กรรมการ  บรษัิท  ได ้ พิจารณา  และ  เหน็  สมควร  เสนอ  ที�  ประชมุ 

 สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ประจาํ  ปี  พิจารณา  และ  อนมุตั ิ แตง่  ตั�ง  ผู ้ สอบ  บญัชี  จาก  บรษัิท  สอบ  บญัชี  ดี  ไอ  เอ  อินเตอร ์ เนชั�นแนล  จาํกดั 

 ตามรายชื�อตอ่ไปนี�   เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจาํปี 2565 

 1. นายวิโรจน ์   สจัจธรรมนกุลู  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 5128  หรอื 

 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 5599  หรอื 

 3. นางสาวสภุาภรณ ์มั�งจิตร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 8125 

 โดย  ผู ้ สอบ  บญัชี  ตาม  ราย  ชื�อ  ที�  เสนอ  ไม ่ ได ้ เป็น  ผู ้ ถือ  หุน้  ของ  บรษัิท  ไมมี่  ความ  สมัพนัธ ์ กบั  บรษัิท  ไมมี่  สว่น  ได ้ เสยี  กบั  บรษัิท  /  บรษัิท 

 ยอ่ย  /  ผู ้ บรหิาร  /  ผู ้ ถือ  หุน้  ราย  ใหญ่  หรอื  ผู ้ เกี�ยวขอ้ง  กบั  บคุคล  ดงั  กลา่ว  และ  ไม ่ ได ้ ให ้ บรกิาร  เป็น  ที�  ปรกึษา  แก่  บรษัิท  แต ่ อยา่ง  ใด  จงึ 

 มี  ความ  เป็น  อิสระ  ใน  การ  ตรวจ  สอบ  และ  แสดง  ความ  คดิ  เหน็  ตอ่  งบ  การ  เงิน  ของ  บรษัิท  และ  การ  เสนอ  แตง่  ตั�ง  ผู ้ สอบ  บญัชี  และ 

 กาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจาํปี 2565 ไดผ้า่นการกลั�นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 สาํหรบั  คา่  สอบ  บญัชี  ของ  บรษัิท  บรษัิท  ยอ่ย  และ  บรษัิท  รว่ม  เป็น  จาํนวน  ไม ่ เกิน  3,850,000  บาท  ใน  รอบ  ปี  บญัชี  ที�  ผา่น  มา 

 บรษัิท  และ  บรษัิท  ยอ่ย  ไมมี่  การ  รบั  บรกิาร  อื�น  จาก  บรษัิท  สอบ  บญัชี  ที�  ผู ้ สอบ  บญัชี  สงักดั  บคุคล  หรอื  กิจการ  ที�  เกี�ยวขอ้ง  กบั  ผู ้ สอบ 

 บญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั 

 ทั�งนี �  ปี  2564  บรษัิท  สอบ  บญัชี  ดี  ไอ  เอ  อินเตอร ์ เนชั�นแนล  จาํกดั  ได ้ คดิ  คา่  ตอบแทน  เป็น  จาํนวน  3,600,000  บาท  และ  ปี 

 2565  คา่  ตอบแทน  ของ  ผู ้ สอบ  บญัชี  เพิ�ม  ขึ �น  ใน  อตัรา  รอ้ย  ละ  6.94  ซึ�ง  คณะ  กรรมการ  ได ้ พิจารณา  แลว้  เหน็  วา่  มี  ความ  เหมาะ  สม 

 สอดคลอ้งกบัธรุกิจบรษัิท 

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี  2565 (ปีที�เสนอ)  2564 

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

 คา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ย  1,840,000 บาท  1,590,000 บาท 

 คา่บรกิารอื�น  ไมมี่  ไมมี่ 

 รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี  3,850,000 บาท  3,600,000 บาท 
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 พธีิกร  สอบถามทา่นผูถื้อหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้เสนอแนะ ใหป้ฎิบตัดิงันี � 

 กรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ที�ประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถทาํได ้ดงันี � 

 1.  ใหท้า่นไปที�เมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื�อพิมพข์อ้ความ 

 2.  กดปุ่ ม Enter เพื�อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงันี � 

 1.  ใหท้า่นไปที�เมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง 

 2.  กดปุ่ มยกมือขึ �น (Raise Hand) 

 3.  เมื�อ  พิธีกร  ขาน  ชื�อ  ของ  ทา่น  เจา้  หนา้ที�  จะ  เปิด  ไมค ์ ให ้ ทา่น  สอบถาม  ทา่น  จะ  ตอ้ง  กด  Unmute  และ  เปิด  ไมค ์ ใน  อปุกรณ ์ ของ 

 ทา่น  กรณี  ที�  ผู ้ ถือ  หุน้  ไม ่ สามารถ  พดู  ผา่น  ไมค ์ ได ้  ขอ  ความ  กรุณา  พิมพ ์ คาํถาม  ของ  ทา่น  มา  ทาง  ชอ่ง  ทาง  Chat  แทน  เพื�อ  ที�  ผู ้

 ดาํเนินรายการจะไดอ้า่นคาํถามใหก้บัที�ประชมุแทนทา่น 

 พธีิกร  ไมมี่ผูถื้อหุน้  และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดง  ความคดิเหน็ จงึ  ขอใหล้งคะแนนในวาระนี � 

 ใน  การ  ลง  คะแนน  เสยีง  ขอ  ให ้ ทา่น  ผู ้ ถือ  หุน้  ไป  ที�  แถบ  หนา้ตา่ง  E-Voting  เพื�อ  ทาํการ  ลง  คะแนน  ภายใน  เวลา  ที�  กาํหนด  (  1  นาที  ) 

 เมื�อ  กด  เลอืก  การ  ลง  คะแนน  แลว้  ระบบ  จะมี  Pop-Up  สอบถาม  อีก  ครั�ง  วา่  ยืนยนั  การ  ลง  คะแนน  หรอื  ไม ่  ให ้ กด  ตกลง  เพื�อ 

 เป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

 สาํหรบั  ผู ้ เขา้  รว่ม  ประชมุ  ผา่น  อปุกรณ ์ มือ  ถือ  หรอื  Tablet  ขอ  ให ้ ทา่น  สลบั  จาก  โปรแกรม  Zoom  กลบั  ไป  ยงั  โปรแกรม  Chrome 

 เพื�อทาํการลงคะแนนที�เมน ูE-Voting 

 พธีิกร  ขณะ  นี �  ครบ  กาํหนด  เวลา  ใน  การ  ลง  คะแนน  และ  ขอ  ให ้ ทกุ  ทา่น  กลบั  มายงั  หนา้ตา่ง  โปรแกรม  Zoom  เพื�อ  รบั  ชม  ภาพ 

 และเสยีงของการประชมุตอ่ ในระหวา่งการรวบรวมคะแนนจากในระบบ 

 วาระที� 3 ตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ในวาระนี �มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ�ม  1  ราย  รวม  2,000,000  หุน้ 

 รวมผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทั�งสิ �น  34  ราย  รวม  1,047,365,430  หุน้ 

 พธีิกร  ผล  การ  นบั  คะแนน  วาระ  ที�  3  พิจารณา  และ  อนมุตั ิ แตง่  ตั�ง  ผู ้ สอบ  บญัชี  สาํหรบั  ปี  บญัชี  สิ �น  สดุ  วนั  ที�  31  ธนัวาคม  พ  .  ศ  . 

 2565   และกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีประจาํปี   เป็นดงันี � 
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 ผู้ถอืหุน้ที� 
 จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 ร้อยละ (%) 

 เหน็ดว้ย  ( Approved )  1,047,365,430  100.00 

 ไมเ่หน็ดว้ย  ( Disapproved )  0  0.00 

 บตัรเสยี ( Voided Ballot )  0  0.00 

 รวม  ( Total )  1,047,365,430  100.00 

 งดออกเสยีง  ( Abstained )  0  0.00 

 ประธานฯ  วาระ  นี�  ที�  ประชุม  ม ี มต ิ อนุมัต ิ แตง่  ตั�ง  ผู้  สอบ  บญัช ี สาํหรับ  ปี  บญัช ี สิ�น  สุด  วัน  ที�  31  ธันวาคม  พ  .  ศ  .  2565 

 และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัชปีระจาํปี   ตามที�เสนอ 

 พธีิกร  ขอนาํทกุทา่นเขา้สูว่าระถดัไป 

 วาระ  ที�  4  พจิารณา  และ  อนุมัต ิ จดัสรร  เงนิ  สาํรอง  ตาม  กฎหมาย  และ  อนุมัต ิ จา่ย  เงนิปันผล  สาํหรับ  ผล  การ  ดาํเนิน 

 งานประจาํปี 2564 

 ประธานฯ  ในวาระนี �  ขอมอบหมายให ้ คณุชยัรตัน ์ โกวิท  จินดาชยั  เป็นผูน้าํเสนอรายงานตอ่ที�ประชมุ 

 คุณ  ชัย  รัตน ์  โกวทิ  จนิดา  ชัย  นาํ  เสนอ  ตอ่  ที�  ประชมุ  วา่  เพื�อ  ให ้ เป็น  ไป  ตามพ  ระ  ราช  บญัญตั ิ บรษัิท  มหาชน  จาํกดั  พ  .  ศ  .  2535 

 มาตรา  116  และ  ขอ้  บงัคบั  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ที�  กาํหนด  ให ้ บรษัิท  ตอ้ง  จดัสรร  กาํไร  สทุธิ  ประจาํ  ปี  สว่น  หนึ�ง  ไว ้ เป็น  ทนุสาํรอง  เป็น  จาํนวน 

 ไม ่ นอ้ย  กวา่  รอ้ย  ละ  5  ของ  กาํไร  สทุธิ  ประจาํ  ปี  หกั  ดว้ย  ยอด  เงิน  ขาดทนุ  สะสม  ยกมา  (  ถา้  มี  )  จนกวา่  ทนุสาํรอง  นี �  จะ  มี  จาํนวน  ไม ่

 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 ทั�งนี �  บรษัิท  ได ้ จดัสรร  ทนุสาํรอง  ตาม  กฎหมาย  และ  ขอ้  บงัคบั  ของ  บรษัิท  ครบ  ถว้น  รอ้ย  ละ  10  ของ  ทนุ  จด  ทะเบียน  เป็น  จาํนวน  ทั�ง 

 สิ �น 127,604,940.10 บาทแลว้   จงึไมต่อ้งจดัสรรเพิ�มเตมิอีก 

 สาํหรบั  งบ  การ  เงิน  ของ  บรษัิท  สาํหรบั  รอบ  บญัชี  สิ �น  สดุ  วนั  ที�  31  ธนัวาคม  2564  ที�  ได ้ รบั  การ  ตรวจ  สอบ  แลว้  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ปรากฏ 

 วา่  บรษัิทฯ  มี  กาํไร  สทุธิ  ตาม  งบ  การ  เงิน  รวม  ประจาํ  ปี  เทา่กบั  287,866,914  บาท  (  สอง  รอ้ย  แปด  สบิ  เจ็ด  ลา้น  แปด  แสน  หก  หมื�น 

 หก  พนั  เกา้  รอ้ย  สบิ  สี�  บาท  )  และ  บรษัิท  มีน  โย  บาย  จา่ย  ปันผล  ไม ่ ต ํ�า  กวา่  รอ้ย  ละ  30  ของ  กาํไร  สทุธิ  ของ  งบ  การ  เงิน  รวม  หลงั  หกั  ภาษี 

 เงินไดนิ้ตบิคุคล 

 คณะ  กรรมการ  บรษัิท  พิจารณา  แลว้  เหน็  วา่  ที�  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  สมควร  อนมุตั ิ  การ  จา่ย  เงินปันผล  จาก  กาํไร  สทุธิ  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ 

 สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทจาํนวน  1,220,011,755  หุน้  ในอตัราหุน้ละ  0.075 บาท  ตอ่หุน้ 
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 เป็น  เงิน  จาํนวน  91,500,881.62  บาท  (  เกา้  สบิ  เอด็  ลา้น  หา้  แสน  แปด  รอ้ย  แปด  สบิ  เอด็  บาท  หก  สบิ  สอง  สตางค ์ )  หรอื  คดิ  เป็น 

 รอ้ย  ละ  31.78  ของ  กาํไร  สทุธิ  สอดคลอ้ง  กบั  นโยบาย  การ  จา่ย  เงินปันผล  ที�  กาํหนด  ไว ้  โดย  จา่ย  แก่  ผู ้ ถือ  หุน้  ที�  มี  ราย  ชื�อ  ปรากฏ  ณ 

 วนั  กาํหนด  ราย  ชื�อ  ผู ้ ถือ  หุน้  (  Record  Date  )  ที�  มี  สทิธิ  รบั  เงินปันผล  ใน  วนั  ที�  18  มีนาคม  2565  และ  ให ้ มี  การ  จา่ย  เงินปันผล  ดงั 

 กลา่วในวนัที� 20  พฤษภาคม 2565  รายละเอียดปรากฏ  ตาม  สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 

 พธีิกร  สอบถามทา่นผูถื้อหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้  เสนอแนะ  โดยใหป้ฎิบตัดิงันี � 

 กรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ที�ประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถทาํได ้ดงันี � 

 1.  ใหท้า่นไปที�เมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื�อพิมพข์อ้ความ 

 2.  กดปุ่ ม Enter เพื�อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงันี � 

 1.  ใหท้า่นไปที�เมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง 

 2.  กดปุ่ มยกมือขึ �น (Raise Hand) 

 3.  เมื�อ  พิธีกร  ขาน  ชื�อ  ของ  ทา่น  เจา้  หนา้ที�  จะ  เปิด  ไมค ์ ให ้ ทา่น  สอบถาม  ทา่น  จะ  ตอ้ง  กด  Unmute  และ  เปิด  ไมค ์ ใน  อปุกรณ ์ ของ 

 ทา่น  กรณี  ที�  ผู ้ ถือ  หุน้  ไม ่ สามารถ  พดู  ผา่น  ไมค ์ ได ้  ขอ  ความ  กรุณา  พิมพ ์ คาํถาม  ของ  ทา่น  มา  ทาง  ชอ่ง  ทาง  Chat  แทน  เพื�อ  ที�  ผู ้

 ดาํเนินรายการจะไดอ้า่นคาํถามใหก้บัที�ประชมุแทนทา่น 

 พธีิกร  มีคาํถามจากผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

 คุณวทิวัส  พรกุล  ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 

 คาํถาม  ใน  2562  บรษัิท  มีน  โบาย  จา่ย  ปันผล  ไม ่ เกิน  รอ้ย  ละ  40  ผม  ได ้ เสนอ  วา่  ให ้ แจง้  ผู ้ ถือ  หุน้  ให ้ ชดัเจน  เกี�ยว  กบั  นโยบาย  ปันผล 

 ซึ�ง  ใน  ปี  ถดั  มา  ทาง  บรษัิท  ได ้ กาํหนด  วา่  จะ  มี  การ  ปันผล  ไม ่ นอ้ย  กวา่  รอ้ย  ละ  30  ขั�น  ต ํ�า  อยู ่ ที�  อตัรา  หุน้  ละ  0.075  บาท  แต ่ ปราก  ฎ  วา่ 

 ปี  แรก  ที�  มี  การ  จา่ย  แก่  ผู ้ ถือ  หุน้  อยู ่ ที�  อตัรา  หุน้  ละ  0.060  บาท  ซึ�ง  ไม ่ ตรง  กบั  ที�ทาง  บรษัิท  ได ้ กาํหนด  เมื�อ  ปี  ที�  ผา่น  มา  ผม  จงึ  ตอ้งการ 

 ให ้ ทาง  บรษัิท  พิจารณา  ให ้ บวก  สว่น  ที�  ขาด  ไป  0.015  บาท  ตอ่  หุน้  มา  จา่ย  กลบั  คืน  ใน  ปี  ถดั  ไป  แต ่ ใน  ปี  นี �  ทาง  บรษัิท  ไม ่ ได ้ มี  การ  จา่ย 

 ทบในสว่นนั�นกลบัมา จงึตอ้งการสอบถามวา่ทาํไมจงึไมส่ามารถทบการจา่ยปันผลได ้

 คุณชัยรัตน ์โกวทิจนิดาชัย  กลา่วชี �แจงตอบขอ้ซกัถาม  วา่ 

 คาํ  ตอบ  ทาง  บรษัิท  ได ้ แกไ้ข  นโยบาย  การ  จา่ย  ปันผล  ตาม  ที�  ผู ้ ถือ  หุน้  ได ้ เสนอ  เรยีบรอ้ย  แลว้  สาเหต ุ ที�ทาง  บรษัิท  ไม ่ สามารถ  จา่ย  ได ้

 ตาม  นโยบาย  สบื  เนื�องจาก  สถานการณ ์ โค  วิด  -19  ใน  ที�  2564  มี  การ  ระบาด  หนกั  กวา่  ปี  2563  มาก  อีก  ทั�ง  ยงั  มี  การ  ลอ็ค  ดา  วน ์

 แคมป์งานก่อสรา้งทาํใหร้ายไดข้องบรษัิทลดลง   ปีนี �ทางคณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาแลว้วา่เราสามารถจา่ยเงินปันผล 

 ได ้ ตาม  นโยบาย  คือ  ขั�น  ต ํ�า  รอ้ย  ละ  30  สว่น  ในปี  2564  ผู ้ ถือ  หุน้  ได ้ เสนอ  วา่  ให ้ ทาง  บรษัิท  พิจารณา  จา่ย  เงินปันผล  ที�  จา่ย  ขาด  ไป 

 0.15  บาท  ตอ่  หุน้  แต ่ ทาง  บรษัิท  มี  ความ  จาํเป็น  ที�  ตอ้ง  นาํ  เงิน  จาํนวน  ดงั  กลา่ว  ไป  บรหิาร  จดัการ  สภาพ  คลอ่ง  การ  ซื �อ  ที�ดนิ  และ 

 สาํรองสาํหรบัสถานการณฉ์กุเฉินตา่งๆ 

 15 



 พธีิกร  ไมมี่ผูถื้อหุน้  และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดง  ความคดิเหน็ จงึ  ขอใหล้งคะแนนในวาระนี � 

 ใน  การ  ลง  คะแนน  เสยีง  ขอ  ให ้ ทา่น  ผู ้ ถือ  หุน้  ไป  ที�  แถบ  หนา้ตา่ง  E-Voting  เพื�อ  ทาํการ  ลง  คะแนน  ภายใน  เวลา  ที�  กาํหนด  (  1  นาที  ) 

 เมื�อ  กด  เลอืก  การ  ลง  คะแนน  แลว้  ระบบ  จะมี  Pop-Up  สอบถาม  อีก  ครั�ง  วา่  ยืนยนั  การ  ลง  คะแนน  หรอื  ไม ่  ให ้ กด  ตกลง  เพื�อ 

 เป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

 สาํหรบั  ผู ้ เขา้  รว่ม  ประชมุ  ผา่น  อปุกรณ ์ มือ  ถือ  หรอื  Tablet  ขอ  ให ้ ทา่น  สลบั  จาก  โปรแกรม  Zoom  กลบั  ไป  ยงั  โปรแกรม  Chrome 

 เพื�อทาํการลงคะแนนที�เมน ูE-Voting 

 พธีิกร  ขณะ  นี �  ครบ  กาํหนด  เวลา  ใน  การ  ลง  คะแนน  และ  ขอ  ให ้ ทกุ  ทา่น  กลบั  มายงั  หนา้ตา่ง  โปรแกรม  Zoom  เพื�อ  รบั  ชม  ภาพ 

 และเสยีงของการประชมุตอ่ ในระหวา่งการรวบรวมคะแนนจากในระบบ 

 วาระที� 4 ตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 และในวาระนี �  ไมมี่  ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ�ม 

 รวมผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทั�งสิ �น  34  ราย  รวม  1,047,365,430  หุน้ 

 พธีิกร  ผล  การ  นบั  คะแนน  วาระ  ที�  4.  พิจารณา  และ  อนมุตั ิ จดัสรร  เงิน  สาํรอง  ตาม  กฎหมาย  และ  อนมุตั ิ จา่ย  เงินปันผล  สาํหรบั 

 ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

 ผู้ถอืหุน้ที� 
 จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 ร้อยละ (%) 

 เหน็ดว้ย  ( Approved )  636,615,430  60.78 

 ไมเ่หน็ดว้ย  ( Disapproved )  410,750,000  39.22 

 บตัรเสยี ( Voided Ballot )  0  0.00 

 รวม  ( Total )  1,047,365,430  100.00 

 งดออกเสยีง  ( Abstained )  0  0.00 

 ประธานฯ  ใน  วาระ  นี�  ที�  ประชุม  ม ี มต ิ อนุมัต ิ  จดัสรร  เงนิ  สาํรอง  ตาม  กฎหมาย  และ  อนุมัต ิ จา่ย  เงนิปันผล  สาํหรับ  ผล 

 การดาํเนินงานประจาํปี 2564 ตามที�เสนอ 

 พธีิกร  ขอนาํทกุทา่นเขา้สูว่าระถดัไป 
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 วาระที� 5.  พจิารณาและอนุมัตแิตง่ตั�งกรรมการแทนที�ผู้ที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

 ประธานฯ  แจง้  ตอ่  ที�  ประชมุ  วา่  เนื�องจาก  ใน  วาระ  ที�  5.  เป็น  เรื�อง  พิจารณา  และ  อนมุตั ิ แตง่  ตั�ง  กรรมการ  แทนที�  ผู ้ ที�  พน้  จาก 

 ตาํแหนง่ตามวาระ ซึ�งกรรมการผูที้�พน้จากตาํแหนง่ตามวาระในวนัประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ปี 2565 นี � รวม 3  ทา่นคือ 

 1.   ศาสตราจารย ์ดร.วรภทัร   โตธนะเกษม 

 2.   รองศาสตราจารย ์อญัชล ี  พิพฒันเสรญิ 

 3.    คณุสริลิกัษณ ์ โกวิทจินดาชยั 

 ทั�งนี �  เพื�อ  ให ้ เป็น  ไป  ตาม  หลกั  การ  กาํกบั  ดแูล  กิจการ  ที�  ดี  และ  เพื�อ  ให ้ ผู ้ ถือ  หุน้  สามารถ  ลง  คะแนน  ได ้ อยา่ง  เป็น  อิสระ  จงึ  ขอ  เรยีน 

 เชิญ  รอง  ศาสตราจารย ์ อญัชล ี  ฯ  และ  กระผม  เอง  ซึ�ง  ถือวา่  เป็น  ผู ้ มี  สว่น  ได ้ เสยี  ใน  วาระ  นี �  ออก  จาก  การ  ประชมุ  ใน  ระหวา่ง  การ 

 พิจารณา  วาระ  ที�  5  นี �  จนกวา่  การ  ลง  มต ิ ใน  วาระ  นี �  จะ  เสรจ็  สิ �น  และ  ขอม  อบ  หมาย  ให ้  ผู ้ ชว่ย  ศาสตราจารย ์  มนต ์ ผกา  วงษา 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เป็นผูน้าํ  เสนอรายงานตอ่ที�ประชมุ 

 พธีิกร  ระหวา่งนี �ผูใ้หบ้รกิารระบบจะทาํการยา้ยกรรมการ  ทั�งสองทา่นเขา้ Waiting Room โดยอตัโนมตั ิ

 ผู้  ช่วย  ศาสตราจารย ์ มนต ์ ผกา  วงษา  นาํ  เสนอ  ที�  ประชมุ  วา่  เพื�อ  ให ้ เป็น  ไป  ตาม  พระ  ราช  บญัญตั ิ บรษัิท  มหาชน  จาํกดั  พ  .  ศ  . 

 2535  และ  ขอ้  บงัคบั  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ที�  กาํหนด  ไว ้ วา่  ใน  การ  ประชมุ  สามญั  ประจาํ  ปี  ทกุ  ครั�ง  ให ้ กรรมการ  ออก  จาก  ตาํแหนง่  เป็น 

 อตัรา  1  ใน  3  ถา้  จาํนวน  กรรมการ  ที�  จะ  แบง่  ออก  ให ้ ตรง  เป็น  สาม  สว่น  ไม ่ ได ้  ก็  ให ้ ออก  โดย  จาํนวน  ที�  ใกล ้ ที�สดุ  กบั  สว่น  1  ใน  3 

 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหนง่ตามวาระนั�น อาจจะเลอืกเขา้รบัตาํแหนง่อีกก็ได ้

 กรรมการ  ที�  มี  ราย  ชื�อ  ดงั  ตอ่  ไป  นี �  ได ้ รบั  เลอืก  ตั�ง  จาก  ผู ้ ถือ  หุน้  ให ้ เป็น  กรรมการ  บรษัิท  ในปี  2562  และ  จะ  พน้  จาก  ตาํแหนง่  ตาม  วาระ 

 ในวนัประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีนี � จาํนวน 3  ทา่น คือ 

 1.   ศาสตราจารย ์ดร.วรภทัร   โตธนะเกษม 

 2.   รองศาสตราจารย ์อญัชล ี  พิพฒันเสรญิ 

 3.    คณุสริลิกัษณ ์ โกวิทจินดาชยั 
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 ใน  การ  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ประ  จาํ  ปี  2565  นี �  บรษัิท  ได ้ เปิด  โอกาส  ให ้ ผู ้ ถือ  หุน้  เสนอ  ชื�อ  บคุคล  เพื�อ  เขา้  รบั  การ  คดั  เลอืก  เป็น 

 กรรมการ  บรษัิท  เป็นการ  ลว่ง  หนา้  ตั�งแต ่ วนั  ที�  1  มกราคม  2565  ถงึ  วนั  ที�  31  มกราคม  2565  โดย  เผย  แพร ่ ผา่น  ชอ่ง  ทาง 

 สื�อสาร  ของ  ตลาด  หลกั  ทรพัยฯ์  และ  เวบ็ไซต ์ ของ  บรษัิท  ปรากฏ  วา่  ไมมี่  ผู ้ ถือ  หุน้  ราย  ใด  เสนอ  ชื�อ  บคุคล  เพื�อ  เขา้  รบั  การ  พิจารณา 

 เลอืกตั�งเป็นกรรมการของบรษัิท 

 ทั�งนี �  การ  เสนอ  แตง่  ตั�ง  กรรมการ  ที�  จะ  ตอ้ง  ออก  จาก  ตาํ  แหน ่ ง  ตาม  วาระ  ดงั  กลา่ว  ซึ�ง  ไม ่ รวม  กรรมการ  ที�  มี  สว่น  ได ้ เสยี  ได ้ ผา่น  การ 

 กลั�น  กรอง  จาก  คณะ  กรรมการ  สรรหา  และ  พิจารณา  คา่  ตอบแทน  และ  ได ้ รบั  ความ  เหน็  ชอบ  จาก  ที�  ประชมุ  คณะ  กรรมการ  บรษัิท 

 แลว้  โดย  ได ้ พิจารณา  คณุสมบตั ิ ที�  เหมาะ  สม  กบั  การ  ดาํเนิน  ธรุกิจ  ของ  บรษัิท  ตลอด  จนถงึ  ผล  การ  ปฏิบตั ิ งาน  ใน  ฐานะ  กรรมการ 

 บรษัิท  ใน  ชว่ง  ที�  ผา่น  มา  การ  ปฏิบตั ิ หนา้ที�  ดว้ย  ความ  ระมดัระวงั  และ  ซื�อสตัย ์ สจุรติ  ตลอด  ระยะ  เวลา  ที�  ดาํรง  ตาํแหนง่  อยู ่ เดมิ 

 การ  ใช ้ ดลุยพินิจ  อยา่ง  ตรง  ไป  ตรง  มา  รวม  ถงึ  มี  คณุสมบตั ิ ครบ  ถว้น  ตามพ  ระ  ราช  บญัญตั ิ บรษัิท  มหาชน  จาํกดั  พ  .  ศ  .  2535 

 กาํหนด 

 และ  แมว้า่  กรรมการ  และ  กรรมการ  อิสระ  ที�  ครบ  ตาม  วาระ  จะ  ดาํรง  ตาํแหนง่  เกิน  กวา่  9  ปี  เมื�อ  รวม  กบั  ที�  จะ  ได ้ รบั  แตง่  ตั�ง  ใน  คราว 

 นี �  ก็ตาม  คณะ  กรรมการ  ซึ�ง  ไม ่ รวม  กรรมการ  ที�  มี  สว่น  ได ้ เสยี  พิจารณา  แลว้  มี  ความ  เหน็  วา่  ประสบการณ ์ ของ  กรรมการ  ทา่น 

 นั�นๆ  เป็น  ประโยชน ์ ตอ่  ธรุกิจ  ของ  บรษัิท  และ  สามารถ  นาํพา  ให ้ บรษัิท  เจรญิ  กา้วหนา้  ตอ่  ไป  ได ้ ดี  ยิ�ง  ขึ �น  จงึ  เหน็  สมควร  ให ้ ที�  ประชมุ 

 สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ประ  จาํ  ปี  เลอืก  ตั�ง  กรรมการ  ทั�ง  3  ทา่น  กลบั  เขา้  เป็น  กรรมการ  บรษัิท  ตอ่  อีก  วาระ  หนึ�ง  ราย  ละเอียด  เกี�ยว  กบั 

 ประวตัขิองกรรมการแตล่ะทา่น  ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 4. ที� จดัสง่ใหท้า่นผูถื้อหุน้แลว้ 

 พธีิกร  วาระ  ที�  5  นี �  จะ  ตอ้ง  ได ้ รบั  การ  อนมุตั ิ ดว้ย  เสยีง  ขา้ง  มาก  ของ  ทา่น  ผู ้ ถือ  หุน้  ที�มา  รว่ม  ประชมุ  และ  ออก  เสยีง  ลง  คะแนน  โดย 

 จะทาํการลงคะแนนกรรมการแตล่ะทา่นเป็นรายบคุคลตามลาํดบั นะคะ 

 พธีิกร  ขอ  นาํ  เสนอ  ประวตั ิ ของ  กรรมการ  ที�  พน้  จาก  ตาํแหนง่  ตาม  วาระ  ทา่น  ที�  1  ศาสตราจารย ์ ดร  .  วร  ภทัร  โต  ธนะ  เกษม  โดย 

 เสนอเป็นกรรมการบรษัิท 

 สอบถามผูถื้อหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้เสนอแนะ ใหป้ฎิบตัติามวิธีการที�แจง้ 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้  และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความ  คดิเหน็ จงึ  ขอใหล้งคะแนนในวาระนี � 

 และในวาระนี �  ไมมี่  ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ�ม 

 รวมผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทั�งสิ �น  34  ราย  รวม  1,047,365,430  หุน้ 

 พธีิกร  ผลการนบัคะแนน 
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 วาระที� 5.1 พจิารณาแตง่ตั�ง  ศาสตราจารย ์ ดร.วรภทัร   โตธนะเกษม   กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

 ผู้ถอืหุน้ที� 
 จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 ร้อยละ (%) 

 เหน็ดว้ย  ( Approved )  1,047,365,430  100.00 

 ไมเ่หน็ดว้ย  ( Disapproved )  0  0.00 

 บตัรเสยี ( Voided Ballot )  0  0.00 

 รวม  ( Total )  1,047,365,430  100.00 

 งดออกเสยีง  ( Abstained )  0  0.00 

 ผู้  ช่วย  ศาสตราจารย ์ มนต ์ ผกา  วงษา  ใน  วาระ  นี �  ที�  ประชมุ  มี  มต ิ อนมุตั ิ  แตง่  ตั�ง  ศาสตราจารย ์  ดร  .  วร  ภทัร  โต  ธนะ  เกษม 

 กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท 

 พธีิกร  ขอ  นาํ  เสนอ  ประวตั ิ ของ  กรรมการ  ที�  พน้  จาก  ตาํแหนง่  ตาม  วาระ  ทา่น  ที�  2  รอง  ศาสตราจารย ์ อญัชล ี  พิพฒั  น  เส  รญิ  โดย 

 เสนอเป็นกรรมการบรษัิท 

 สอบถามผูถื้อหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้เสนอแนะ ใหป้ฎิบตัติามวิธีการที�แจง้ 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้  และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความ  คดิเหน็ จงึ  ขอใหล้งคะแนนในวาระนี � 

 และในวาระนี �  ไมมี่  ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ�ม 

 รวมผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทั�งสิ �น  34  ราย  รวม  1,047,365,430  หุน้ 

 พธีิกร  ผลการนบัคะแนน 

 วาระที� 5.2  พจิารณาแตง่ตั�ง  รองศาสตราจารย ์อัญชล ี  พพิฒันเสริญ  กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

 ผู้ถอืหุน้ที� 
 จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 ร้อยละ (%) 

 เหน็ดว้ย  ( Approved )  1,047,365,430  100.00 

 ไมเ่หน็ดว้ย  ( Disapproved )  0  0.00 

 บตัรเสยี ( Voided Ballot )  0  0.00 

 รวม  ( Total )  1,047,365,430  100.00 

 งดออกเสยีง  ( Abstained )  0  0.00 
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 ผู้  ช่วย  ศาสตราจารย ์ มนต ์ ผกา  วงษา  ใน  วาระ  นี �  ที�  ประชมุ  มี  มต ิ อนมุตั ิ แตง่  ตั�ง  รอง  ศาสตราจารย ์  อญัชล ี  พิพฒั  น  เส  รญิ 

 กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท 

 พธีิกร  ขอ  นาํ  เสนอ  ประวตั ิ ของ  กรรมการ  ที�  พน้  จาก  ตาํแหนง่  ตาม  วาระ  ทา่น  ที�  3  คณุ  สริ ิ ลกัษณ ์  โกวิท  จินดา  ชยั  โดย  เสนอ  เป็น 

 กรรมการบรษัิท 

 สอบถามผูถื้อหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้เสนอแนะ ใหป้ฎิบตัติามวิธีการที�แจง้ 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้  และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความ  คดิเหน็ จงึ  ขอใหล้งคะแนนในวาระนี � 

 และในวาระนี �  ไมมี่  ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ�ม 

 รวมผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทั�งสิ �น  34  ราย  รวม  1,047,365,430  หุน้ 

 พธีิกร  ผลการนบัคะแนน 

 วาระที� 5.3  พจิารณาแตง่ตั�ง คุณสริิลักษณ ์ โกวทิจนิดาชัย  กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

 ผู้ถอืหุน้ที� 
 จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 ร้อยละ (%) 

 เหน็ดว้ย  ( Approved )  761,527,174  100.00 

 ไมเ่หน็ดว้ย  ( Disapproved )  0  0.00 

 บตัรเสยี ( Voided Ballot )  0  0.00 

 รวม  ( Total )  761,527,174  100.00 

 งดออกเสยีง  ( Abstained )  0  0.00 

 ผู้  ช่วย  ศาสตราจารย ์ มนต ์ ผกา  วงษา  ใน  วาระ  นี �  ที�  ประชมุ  มี  มต ิ อนมุตั ิ แตง่  ตั�ง  คณุ  สริ ิ ลกัษณ ์  โกวิท  จินดา  ชยั  กลบั  เขา้ 

 ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท 

 และขอเรยีนเชิญ กรรมการทั�งสองทา่น กลบัเขา้รว่มการประชมุในระบบออนไลน ์

 พธีิกร  ขอนาํทกุทา่นเขา้สูว่าระถดัไป 
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 วาระ  ที�  6.  พจิารณา  และ  อนุมัต ิ ค่า  ตอบแทน  กรรมการ  ประจาํ  ปี  2565  และ  อนุมัต ิ เงนิ  บาํเหน็จ  กรรมการ  อสิระ 

 สาํหรับผลประกอบการประจาํปี 2564 

 ประธานฯ  ในวาระนี �  ขอมอบหมายให ้ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ มนตผ์กา  วงษา    เป็นผูน้าํเสนอรายงานตอ่ที�ประชมุ 

 ผู้  ช่วย  ศาสตราจารย ์ มนต ์ ผกา  วงษา  นาํ  เสนอ  ที�  ประชมุ  วา่  เ  พื�อ  ให ้ เป็น  ไป  ตามพ  ระ  ราช  บญัญตั ิ บรษัิท  มหาชน  จาํกดั  พ  .  ศ  . 

 2535  ที�  กาํหนด  ใหก้าร  จา่ย  คา่  ตอบแทน  กรรมการ  เป็น  ไป  ตาม  ขอ้  บงัคบั  ของ  บรษัิท  และ  ตาม  ขอ้  บงัคบั  ของ  บรษัิท  ขอ้  42  กาํหนด 

 ไวว้า่ บาํเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทน ใหส้ดุแลว้แตที่�ประชมุผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

 ทั�งนี �  คณะ  กรรมการ  บรษัิท  โดย  ผา่น  การก  ลั�น  กรอง  จาก  คณะ  กรรมการ  สรรหา  และ  พิจารณา  คา่  ตอบแทน  ได ้ ยดึถือ  แนว  ปฏิบตั ิ

 คือ  การ  พิจารณา  คา่  ตอบแทน  จาก  ขนาด  ของ  ธรุกิจ  ความ  รบั  ผิด  ชอบ  ของ  คณะ  กรรมการ  บรษัิท  และ  ได ้ เปรยีบ  เทียบ  กบั  บรษัิท 

 จด  ทะเบียน  อื�น  ใน  ตลาด  หลกั  ทรพัยฯ์  ที�  มี  มลูคา่  ตลาด  (Market  Capitalization)  ใน  ขนาด  ที�  ใกล ้ เคียง  กบั  บรษัิท  กลา่ว  คือ  ไม ่ เพิ�ม 

 คา่  ตอบแทน  กรรมการ  ราย  เดือน  และ  คา่  พาหนะ  กรรมการ  อิสระ  คณะ  กรรมการ  เหน็  สมควร  เสนอ  ให ้ ที�  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้ 

 ประจาํปี  พิจารณาดงันี � 

 1.  อนมุตั ิ คา่  ตอบแทน  กรรมการ  ประ  จาํ  ปี  2565  ใน  อตัรา  เดมิ  ตาม  ที�  ที�  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ประจาํ  ปี  2564  ได ้ เคย  มี  มต ิ

 อนมุตั ิ ไว ้ ที�  มิได ้ เปลี�ยนแปลง  มา  ตั�งแต ่ ปี  2552  เป็น  จาํนวน  เงิน  ทั�ง  สิ �น  ไม ่ เกิน  3,828,000  บาท  (  สาม  ลา้น  แปด  แสน  สอง  หมื�น 

 แปดพนับาทถว้น) 

 2.  เหน็  สมควร  อนมุตั ิ เงิน  บาํเหน็จ  กรรมการ  อิสระ  สาํหรบั  ผล  ประกอบ  การ  ปี  2564  ใน  อตัรา  รอ้ย  ละ  1  ของ  เงินปันผล  ที�  จา่ย  ให ้

 กบัผูถื้อหุน้  เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ �น  ไมเ่กิน 915,000  บาท รายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 5.  ซึ�งไดจ้ดัสง่  ใหท้า่นผูถื้อหุน้แลว้ 

 พธีิกร  สอบถามทา่นผูถื้อหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้  เสนอแนะ ใหป้ฎิบตัดิงันี � 

 กรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ที�ประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถทาํได ้ดงันี � 

 1.  ใหท้า่นไปที�เมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื�อพิมพข์อ้ความ 

 2.  กดปุ่ ม Enter เพื�อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงันี � 

 1.  ใหท้า่นไปที�เมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง 

 2.  กดปุ่ มยกมือขึ �น (Raise Hand) 

 3.  เมื�อ  พิธีกร  ขาน  ชื�อ  ของ  ทา่น  เจา้  หนา้ที�  จะ  เปิด  ไมค ์ ให ้ ทา่น  สอบถาม  ทา่น  จะ  ตอ้ง  กด  Unmute  และ  เปิด  ไมค ์ ใน  อปุกรณ ์ ของ 

 ทา่น  กรณี  ที�  ผู ้ ถือ  หุน้  ไม ่ สามารถ  พดู  ผา่น  ไมค ์ ได ้  ขอ  ความ  กรุณา  พิมพ ์ คาํถาม  ของ  ทา่น  มา  ทาง  ชอ่ง  ทาง  Chat  แทน  เพื�อ  ที�  ผู ้

 ดาํเนินรายการจะไดอ้า่นคาํถามใหก้บัที�ประชมุแทนทา่น 

 21 



 พธีิกร  ไมมี่ผูถื้อหุน้  และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดง  ความคดิเหน็ จงึ  ขอใหล้งคะแนนในวาระนี � 

 ใน  การ  ลง  คะแนน  เสยีง  ขอ  ให ้ ทา่น  ผู ้ ถือ  หุน้  ไป  ที�  แถบ  หนา้ตา่ง  E-Voting  เพื�อ  ทาํการ  ลง  คะแนน  ภายใน  เวลา  ที�  กาํหนด  (  1  นาที  ) 

 เมื�อ  กด  เลอืก  การ  ลง  คะแนน  แลว้  ระบบ  จะมี  Pop-Up  สอบถาม  อีก  ครั�ง  วา่  ยืนยนั  การ  ลง  คะแนน  หรอื  ไม ่  ให ้ กด  ตกลง  เพื�อ 

 เป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

 สาํหรบั  ผู ้ เขา้  รว่ม  ประชมุ  ผา่น  อปุกรณ ์ มือ  ถือ  หรอื  Tablet  ขอ  ให ้ ทา่น  สลบั  จาก  โปรแกรม  Zoom  กลบั  ไป  ยงั  โปรแกรม  Chrome 

 เพื�อทาํการลงคะแนนที�เมน ูE-Voting 

 พธีิกร  ขณะ  นี �  ครบ  กาํหนด  เวลา  ใน  การ  ลง  คะแนน  และ  ขอ  ให ้ ทกุ  ทา่น  กลบั  มายงั  หนา้ตา่ง  โปรแกรม  Zoom  เพื�อ  รบั  ชม  ภาพ 

 และเสยีงของการประชมุตอ่ ในระหวา่งการรวบรวมคะแนนจากในระบบ 

 วาระที� 6. ตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกินกึ�งหนึ�ง ของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 และในวาระนี �  ไมมี่  ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ�ม 

 รวมผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทั�งสิ �น  34  ราย  รวม  1,047,365,430  หุน้ 

 พธีิกร  ผล  การ  นบั  คะแนน  วาระ  ที�  6.  พิจารณา  และ  อนมุตั ิ คา่  ตอบแทน  กรรมการ  ประจาํ  ปี  2565  และ  อนมุตั ิ เงิน  บาํเหน็จ 

 กรรมการอิสระ สาํหรบัผลประกอบการประจาํปี 2564 

 ผู้ถอืหุน้ที� 
 จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 ร้อยละ (%) 

 เหน็ดว้ย  ( Approved )  1,047,365,430  100.00 

 ไมเ่หน็ดว้ย  ( Disapproved )  0  0.00 

 บตัรเสยี ( Voided Ballot )  0  0.00 

 งดออกเสยีง  ( Abstained )  0  0.00 

 รวม  ( Total )  1,047,365,430  100.00 

 ประธานฯ  ที�  ประชุม  ม ี มต ิ อนุมัต ิ ค่า  ตอบแทน  กรรมการ  ประจาํ  ปี  2565  เป็น  จาํนวน  เงนิ  รวม  ทั�ง  สิ�น  ไม่  เกนิ 

 3,828,000  บาท  (  สาม  ล้าน  แปด  แสน  สอง  หมื�น  แปด  พนั  บาท  ถว้น  )  และ  อนุมัต ิ บาํเหน็จ  กรรมการ  อสิระ  สาํหรับ 

 ผล  ประกอบ  การ  ปี  2564  เป็น  จาํนวน  เงนิ  ทั�ง  สิ�น  ไม่  เกนิ  915,000  บาท  (  เก้า  แสน  หนึ�ง  หมื�น  หา้  พนั  บาท  ถว้น  )  ตาม 

 ที�เสนอ  ขอขอบคุณทา่นผู้ถอืหุน้ทกุทา่น 
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 พธีิกร  ขอนาํทกุทา่นเขา้สูว่าระถดัไป 

 วาระ  ที�  7  พจิารณา  และ  อนุมัต ิ ให ้ บริษัท  เพิ�ม  การ  ออก  และ  เสนอ  ขาย  ตราสาร  หนี�  ที�  เป็น  หลัก  ทรัพย ์ อายุ  ไม่  เกนิ  10  ปี 

 ภายในวงเงนิไม่เกนิ จากเดมิ 3,500 ล้านบาท เป็น 7,000 ล้านบาท 

 ประธานฯ  ในวาระนี � ขอมอบหมายให ้ คณุชยัรตัน ์ โกวิท  จินดาชยั  เป็นผูน้าํเสนอรายงานตอ่ที�ประชมุ 

 คุณ  ชัย  รัตน ์  โกวทิ  จนิดา  ชัย  นาํ  เสนอ  ที�  ประชมุ  วา่  สบื  เนื�องจาก  ที�  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ครั�ง  ที�  1/2562  เมื�อ  วนั  ที�  22 

 เมษายน  2562  ได ้ มี  มต ิ อนมุตั ิ ให ้ บรษัิทฯ  ออก  และ  เสนอ  ขาย  ตราสาร  หนี �  ที�  เป็น  หลกั  ทรพัย ์ อาย ุ ไม ่ เกิน  10  ปี  ภายใน  วงเงิน  ไม ่

 เกิน  3,500  ลา้น  บาท  แต ่ เนื�องจาก  บรษัิท  มี  แผนการ  ขยาย  ธรุกิจ  อยา่ง  ตอ่  เนื�อง  จงึ  มี  ความ  จาํเป็น  ตอ้ง  ขอ  เพิ�ม  วงเงิน  การ  ออก 

 และเสนอขายตราสารหนี�ดงักลา่ว 

 -  จากเดมิภายในวงเงินไมเ่กิน  3,500  ลา้นบาท 

 -  เป็นภายในวงเงินไมเ่กิน  7,000  ลา้นบาท 

 เพื�อใชเ้ป็นแหลง่เงินทนุอื�นนอกเหนือจากเงินทนุจากการดาํเนินกิจการ,การกูยื้มจากธนาคารและสถาบนัการเงิน เพื�อให ้

 บรษัิทมีความคลอ่งตวัในการบรหิารทางเลอืก ในการหาแหลง่เงินทนุที�มีตน้ทนุทางการเงินที�เหมาะสม 

 คณะ  กรรมการ  บรษัิท  จงึ  เหน็  สมควร  เสนอ  ตอ่  ที�  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ประจาํ  ปี  พิจารณา  และ  อนมุตั ิ ให ้ บรษัิท  เพิ�ม  การ  ออก  และ 

 เสนอ  ขาย  ตราสาร  หนี �  ที�  เป็น  หลกั  ทรพัย ์  อาย ุ ไม ่ เกิน  10  ปี  ภายใน  วงเงิน  ไม ่ เกิน  จาก  เดมิ  3,500  ลา้น  บาท  เป็น  วงเงิน  ไม ่ เกิน 

 7,000 ลา้นบาท 

 พธีิกร  สอบถามทา่นผูถื้อหุน้ทา่นใด มีคาํถามหรอืขอ้  เสนอแนะ ใหป้ฎิบตัดิงันี � 

 กรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ที�ประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถทาํได ้ดงันี � 

 1.  ใหท้า่นไปที�เมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื�อพิมพข์อ้ความ 

 2.  กดปุ่ ม Enter เพื�อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงันี � 

 1.  ใหท้า่นไปที�เมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง 

 2.  กดปุ่ มยกมือขึ �น (Raise Hand) 

 3.  เมื�อ  พิธีกร  ขาน  ชื�อ  ของ  ทา่น  เจา้  หนา้ที�  จะ  เปิด  ไมค ์ ให ้ ทา่น  สอบถาม  ทา่น  จะ  ตอ้ง  กด  Unmute  และ  เปิด  ไมค ์ ใน  อปุกรณ ์ ของ 

 ทา่น  กรณี  ที�  ผู ้ ถือ  หุน้  ไม ่ สามารถ  พดู  ผา่น  ไมค ์ ได ้  ขอ  ความ  กรุณา  พิมพ ์ คาํถาม  ของ  ทา่น  มา  ทาง  ชอ่ง  ทาง  Chat  แทน  เพื�อ  ที�  ผู ้

 ดาํเนินรายการจะไดอ้า่นคาํถามใหก้บัที�ประชมุแทนทา่น 
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 พธีิกร  มีคาํถามจากผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

 คุณกฤษฎา  สุวรรณเบญจกุล  ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 

 คาํถาม  การเพิ�มวงเงินจาก 3,500 ลา้นบาทเป็น 7,000 ลา้น  บาท จะทาํให ้D/E ของบรษัิทเพิ�มสงูขึ �นหรอืไม ่

 คุณชัยรัตน ์  โกวทิจนิดาชัย  ชี �แจงตอบขอ้ซกัถาม 

 คาํ  ตอบ  ขอ  ชี �  แจง้  วา่  วงเงิน  ที�  ขอ  อนมุตั ิ เพิ�ม  นี �  เป็น  เพียง  กรอบ  วงเงิน  เพื�อ  เพิ�ม  ความ  คลอ่ง  ตวั  ใน  การ  บรหิาร  จดัการ  ของ  บรษัิท  ซึ�ง 

 ทา  งกลต  .  ได ้ ออ  กกฏ  ใหม ่ ที�  สามารถ  เพิ�ม  กรอบ  วงเงิน  เพื�อ  ให ้ ทาง  บรษัิท  ไม ่ ตอ้ง  ยื�น  ขอ  วงเงิน  ใน  ทกุ  ปี  และ  ใน  บาง  ชว่ง  ที�  มี  หุน้  กู ้ ซึ�ง 

 จะ  ครบ  กาํหนด  ใน  ชว่ง  ตน้  ปี  แต ่ บรษัิท  ตอ้งการ  ออก  หุน้  กู ้ ใน  ชว่ง  ปลาย  ปี  อาจ  จะ  ทาํให ้ เกิน  กรอบ  วงเงิน  3,500  ลา้น  บาท  ได ้ แต ่

 ทั�งนี �  บรษัิท  ยงั  คง  นโยบาย  D/E  อยู ่ ที�  1  เทา่  บวก  ลบ  เชน่  เดมิ  โดยที�  ขอ  อนมุตั ิ เพื�อ  ไม ่ เป็นการ  รบกวน  ผู ้ ถือ  หุน้  ที�  ตอ้ง  นาํ  วาระ  นี � 

 เขา้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทกุปี  จงึขออนมุตัเิพิ�มวงเงินตามที�เสนอ 

 คุณวทิวัส  พรกุล  ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 

 คาํถาม  ทาง  บรษัิท  ได ้ จดั  ตั�ง  คณะ  กรรมการ  ควบคมุ  ความ  เสี�ยง  และ  กรรมการ  บรษัิท  ได ้ ตรวจ  สอบ  หรอื  ยงั  และ  ฝาก  ทาง  บรษัิท 

 พิจารณาเกี�ยวกบัทรพัยส์นิที�ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้

 คุณชัยรัตน ์  โกวทิจนิดาชัย  ชี �แจงตอบขอ้ซกัถาม 

 คาํ  ตอบ  ทาง  บรษัิท  มี  การ  ขอ  อนมุตั ิ ทาง  คณะ  กรรมการ  บรษัิท  ใน  วาระ  งบ  ประมาณ  ประจาํ  ปี  โดย  จะ  ขอ  อนมุตั ิ ทั�ง  เรื�อง  การ  ลงทนุ 

 และ  การ  กู ้ เงิน  เพื�อ  ให ้ ขอ้มลู  ตรง  กบั  งบ  แสดง  ฐานะ  ทางการ  เงิน  ของ  บรษัิท  ซึ�ง  การ  ขอ  อนมุตั ิ งบ  ประมาณ  จะ  มี  ทกุ  ชว่ง  ปลาย  ปี 

 เพื�อ  แสดง  ให ้ เหน็  ถงึ  ผล  ประกอบ  การ  ของ  บรษัิท  ทั�ง  เรื�อง  การ  บรหิาร  จดัการ  ความ  เสี�ยง  เป็น  อยา่งไร  มี  หนี �  สนิ  ตอ่  สว่น  ของ  ผู ้ ถือ 

 หุน้เทา่ไร  โดยทางคณะกรรมการของทางบรษัิทเป็นผูร้ว่มพิจารณา 

 คุณปริญญา โกวทิจนิดาชัย  ชี �แจงตอบขอ้ซกัถามเพิ�มเตมิ 

 คาํ  ตอบ  บรษัิท  เหน็  ดว้ย  ใน  กรณี  ที�  ซื �อ  ที�ดนิ  แลว้  สามารถ  นาํ  มา  พฒันา  ได ้ เลย  ถือ  เป็น  เรื�อง  ที�  ดี  แต ่ ใน  หลายๆ  ครั�ง  บรษัิท  ยงั  ไม ่

 สามารถ  ทาํได ้ ตาม  ที�  ตอ้งการ  จาก  เหต ุ หลาย  ปัจจยั  และ  ที�ดนิ  บาง  แปลง  ที�  เรา  เหน็  โอกาส  แต ่ อาจ  จะ  ตอ้ง  รอ  เวลา  ที�  เหมาะ  สม  ดว้ย 

 สว่น  เรื�อง  ของ  D/E  ทาง  บรษัิท  ตอ้งการ  ให ้ เทา่กบั  1  เทา่  บวก  ลบ  แต ่ เนื�องจาก  ชว่ง  นี �  ทาง  บรษัิท  กาํลงั  อยู ่ ใน  ชว่ง  ขยาย  กิจการ 

 ทาํใหค้า่ D/E เพิ�มขึ �น 

 คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล  ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 

 คาํถาม  จาก  กรอบ  วงเงิน  ปัจจบุนั  3,500  ลา้น  บาท  ซึ�ง  ใน  ปัจจบุนั  บรษัิท  ใช ้ ไป  3,400  ลา้น  บาท  แลว้  เป็น  ประเดน็  ที�  ตอ้ง  ขอ  เพิ�ม 

 วงเงิน  หรอื  ไม ่  และ  บรษัิท  จะ  มี  คืน  เงิน  กู ้ ประมาณ  1,000  ลา้น  บาท  ทาํให ้ มี  วงเงิน  เหลอื  จงึ  อยาก  ถาม  วา่  ขอ  เพิ�ม  วงเงิน  อีก  3,500 

 ลา้น  บาท  ถือวา่  มาก  เกิน  ความ  จาํเป็น  หรอื  ไม ่  สามารถ  ลด  กรอบ  วงเงิน  ลง  ได ้ หรอื  ไม ่  จาก  ที�  ด ู จาก  สนิคา้  คง  เหลอื  เป็น  บา้น  ที� 

 พฒันาแลว้ 5,000 ลา้นบาท ที�ดนิรอการพฒันา 3,500 ลา้นบาท ทางบรษัิทมีแผนซื �อที�ดนิมากนอ้ยแคไ่หน    และจะพฒันา 
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 โครงการ  แบบ  ใด  สนิทรพัย ์ ดจิิทลั  ที�  บรษัิท  ลงทนุ  เป็น  สนิทรพัย ์ ประเภท  ไหน  จดุ  ประสงค ์ ที�  เขา้ไป  ลงทนุ  เกิด  จาก  อะไร  โดย  สว่น 

 ตวัมองวา่เป็นสนิทรพัยเ์สี�ยง ทางบรษัิทมองเป็นสนิทรพัยเ์สี�ยงหรอืไมอ่ยา่งไร 

 คุณชัยรัตน ์  โกวทิจนิดาชัย  ชี �แจงตอบขอ้ซกัถาม 

 คาํ  ตอบ  ปัจจบุนั  บรษัิท  มี  หุน้  กู ้  3,000  กวา่  ลา้น  บาท  แต ่ มี  ครบ  กาํหนด  และ  มี  วงเงิน  เพิ�ม  ขึ �น  มา  โดย  ปรกต ิ บรษัิท  จะ  ออก  หุน้  กู ้

 ก่อน  เพื�อ  ที�  จะ  เตรยีม  ชาํระ  คืน  หุน้  กู ้ ที�  จะ  ครบ  กาํหนด  ชาํระ  ซึ�ง  ขณะ  นี �  มี  หุน้  กู ้ ที�  ครบ  กาํหนด  และ  หาก  บรษัิท  ออก  หุน้  กู ้ ออก  มา  ก่อน 

 จะ  เกิน  วงเงิน  ที�  มี  เพราะ  ฉะนั�น  ทาง  บรษัิท  จงึ  ขอ  อนมุตั ิ ผู ้ ถือ  หุน้  พิจารณา  เพิ�ม  วงเงิน  เพื�อ  จะ  ได ้ ไม ่ ตอ้ง  เพิ�ม  ใน  วาระ  ที�  ประชมุ  ทกุ 

 ปี  และทางบรษัิทไดมี้คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งถี�ถว้นเสมอ 

 คุณปริญญา  โกวทิจนิดาชัย  ชี �แจงตอบขอ้ซกัถามเพิ�มเตมิ 

 คาํ  ตอบ  สาํหรบั  ที�ดนิ  ที�  บรษัิท  จะ  ขยาย  จะ  ทาํ  เป็น  หมูบ่า้น  จดัสรร  ทั�งหมด  แผน  งาน  ของ  บรษัิท  คือ  เปิด  โครงการ  มาก  ขึ �น  แต ่ ลด 

 Product  line  ลด  Stock  keeping  unit  ให ้ นอ้ย  ลง  เพื�อ  ให ้ บรษัิท  สามารถ  นาํ  ไป  ทาํ  ซ ํ�า  ได ้ งา่ย  ขึ �น  สว่น  ใน  เรื�อง  ของ  สนิทรพัย ์

 ดจิิทลั  นั�น  มลูคา่  ของ  เงิน  ที�  บรษัิท  ลงทนุ  ไป  ถือวา่  นอ้ย  มาก  เมื�อ  เทียบ  กบั  ราย  ได ้ และ  กาํไร  ของ  บรษัิท  เหตผุล  ที�  บรษัิท  เขา้ไป 

 ลงทนุ  เพราะ  เลง็  เหน็  ความ  สาํคญั  ที�  บรษัิท  ควร  จะ  เขา้ใจ  ใน  เทคโนโลยี  ใหม่ๆ   ที�  อาจ  จะ  มี  ผลก  ระ  ทบ  กบั  บรษัิท  หรอื  อตุสาหกรรม 

 ใน  ระยะ  กลาง  หรอื  ระยะ  ยาว  ซึ�ง  ใน  ชว่ง  โค  วิด  จะ  เหน็  วา่  เทคโนโลยี  เขา้  มา  มี  บทบาท  คอ่น  ขา้ง  มาก  และ  หลายๆ  บรษัิท  มี  การ 

 จดัการเงินบางสว่นมาลงทนุในสนิทรพัยด์จิิดลัดว้ย 

 คุณวทิวัส   พรกุล  ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 

 คาํถาม  ทาง  บรษัิท  ได ้ แตง่  ตั�ง  คณะ  กรรมการ  ฝ่าย  นกั  ลงทนุ  สมัพนัธ ์ แลว้  หรอื  ยงั  เมื�อ  ได ้ รบั  หุน้  กู ้ ไป  แลว้  มี  การ  กาํกบั  ดแูล  แค ่ ไหน 

 และมีการดาํเนินการอยา่งไร อยากใหบ้รษัิทนาํเสนอวา่จะนาํไปลงทนุอะไรอยา่งไร 

 คุณชัยรัตน ์โกวทิจนิดาชัย  ชี �แจงตอบขอ้ซกัถาม 

 คาํ  ตอบ  ทาง  ผู ้ บรหิาร  ได ้ ใช ้ ความ  ระมดัระวงั  อยา่ง  เตม็  ที�  ใน  การ  บรหิาร  ความ  เสี�ยง  เพื�อ  ความ  สบายใจ  ของ  ผู ้ ถือ  หุน้  ก่อน  เขา้ 

 กระบวนการ  พิจารณา  ตา่งๆ  โดย  บรษัิท  ได ้ ผา่น  การ  พิจารณา  จาก  คณะ  กรรมการ  บรหิาร  และ  การ  พิจารณา  ของ  คณะ  กรรมการ 

 ของ  บรษัิท  เพราะ  ฉะนั�น  บรษัิท  สามารถ  เสนอ  ปรบั  ลด  วงเงิน  เหลอื  5,000  ลา้น  บาท  ได ้  ทาง  บรษัิท  เชื�อ  วา่  วงเงิน  ระหวา่ง  5,000 

 ลา้น  บาท  นี �  บรษัิท  สามารถ  บรหิาร  จดัการ  ภายใน  2-3  ปี  ได ้ แนน่อน  และ  ที�  เรา  จาํเป็น  ตอ้ง  ออก  หุน้  กู ้  เพราะ  ใน  การ  ซื �อ  ที�ดนิ  ทาง 

 บรษัิท  จาํเป็น  ตอ้ง  มี  เงิน  ไป  วาง  มดัจาํ  ที�ดนิ  ก่อน  หลงั  จาก  โอน  ที�ดนิ  แลว้  ถงึ  จะ  ได ้ รบั  เงิน  กู ้ จาก  ทาง  ธนาคาร  ปัจจบุนั  ได ้ ใช ้ เงิน  ของ 

 บรษัิท  30%  และ  ทาง  ธนาคาร  อีก  70%  และ  ปัจจบุนั  บรษัิท  มีน  โย  บาย  ซื �อ  ที�ดนิ  แลว้  นาํ  มา  พฒันา  เลย  สว่น  ที�ดนิ  ผืน  เก่า  ที�  เรา  ได ้

 ทาํการ  เก็บ  ไว ้ ยงั  คง  ตอ้ง  รอ  เวลา  ที�  รถ  สาธารณะ  เขา้  ถงึ  ได ้  สว่น  เรื�อง  นกั  ลงทนุ  สมัพนัธ ์ ที�  ผู ้ ถือ  หุน้  ได ้ เสนอ  ทาง  บรษัิท  จะ  รบั  ไว ้

 พิจารณาทาํใหดี้ขึ �น 

 ประธานฯ  คณุชยัรตันก์าํลงัเสนอใหป้รบัลดวงเงินเหลอืไม ่ เกิน 5,000 ลา้นบาท 
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 คุณวทิวัส  พรกุล  ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 

 คาํถาม  วนั  นี �  พอ  จะ  อธิบาย  กระบวนการ  หรอื  นโยบาย  ของ  D/E  วา่  ตอ้ง  ไม ่ เกิน  เทา่ไร  ใน  การ  อนมุตั ิ กรอบ  วงเงิน  ใน  ครั�ง  นี �  ถงึ  จะ 

 ทาํให ้ มี  การ  กาํกบั  ดแูล  ที�  ดี  นอก  เหนือ  จาก  การ  ใช ้ ดลุยพินิจ  จาก  ผู ้ บรหิาร  อยา่ง  เดียว  เชน่  หาก  ไมมี่  เงิน  ตรง  นี �  จะ  สง่  ผลก  ระ  ทบ 

 กบัการออกหุน้กูค้รั�งตอ่ไป  หรอืมีที�ดนิที�เราจาํเป็นตอ้งซื �อเพื�อไมใ่หเ้สยีโอกาส 

 คุณชัยรัตน ์ โกวทิจนิดาชัย  ชี �แจงตอบขอ้ซกัถาม 

 คาํ  ตอบ  นโยบาย  D/E  ของ  บรษัิท  ยงั  เทา่กบั  1  เทา่  บวก  ลบ  หรอื  ไม ่ เกิน  1.5  เทา่  จาก  ที�  ผา่น  มา  บรษัิท  เคย  มี  D/E  ถงึ  2  เทา่ 

 ใน  บาง  ไตรมาส  แต ่ ปัจจบุนั  บรษัิท  พยายาม  ควบคมุ  ไม ่ ให ้ เกิน  1.5  เทา่  เสมอ  เรื�อง  งบ  ซื �อ  ที�ดนิ  ใน  ปี  นี �  เรา  มี  งบ  อยู ่ ที�  1,500  ลา้น 

 บาท  ซึ�ง  ได ้ ผา่น  การ  พิจารณา  จาก  คณะ  กรรมการ  เรยีบรอ้ย  แลว้  อยา่ง  ที�  แจง้  วา่  วาระ  นี �  เป็น  เพียง  กรอบ  วงเงิน  เทา่นั�น  โดย  จดุ 

 ประสงค ์ แรก  คือ  ไม ่ ตอ้งการ  นาํ  วาระ  นี �  เขา้  ใน  ที�  ประชมุ  ผู ้ ถือ  หุน้  ทกุๆ  ปี  เพราะ  เหน็  วา่  ทา  งกลต  .  ได ้ ให ้ โอกาส  ใน  การ  ทาํ  เป็น  วงเงิน 

 แลว้  และ  หาก  ได ้ เป็น  วงเงิน  มา  แลว้  จะ  ควบคมุ  D/E  ตาม  นโยบาย  อีก  ครั�ง  และ  หาก  ผู ้ ถือ  หุน้  มี  ความ  กงัวล  จงึ  สอบถาม  กบั 

 ฝ่าย  การ  เงิน  วา่  หาก  ใช ้ เทา่  ที�  จาํเป็น  ภายใน  2-3  ปี  นี �  เพื�อ  รองรบั  การ  เตบิโต  ของ  บรษัิท  จงึ  เสนอ  ปรบั  จาก  วงเงิน  7,000  ลา้น 

 บาทเป็น 5,000 ลา้นบาท 

 พธีิกร  ไมมี่ผูถื้อหุน้  และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดง  ความคดิเหน็ จงึ  ขอใหล้งคะแนนในวาระนี � 

 ใน  การ  ลง  คะแนน  เสยีง  ขอ  ให ้ ทา่น  ผู ้ ถือ  หุน้  ไป  ที�  แถบ  หนา้ตา่ง  E-Voting  เพื�อ  ทาํการ  ลง  คะแนน  ภายใน  เวลา  ที�  กาํหนด  (  1  นาที  ) 

 เมื�อ  กด  เลอืก  การ  ลง  คะแนน  แลว้  ระบบ  จะมี  Pop-Up  สอบถาม  อีก  ครั�ง  วา่  ยืนยนั  การ  ลง  คะแนน  หรอื  ไม ่  ให ้ กด  ตกลง  เพื�อ 

 เป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

 สาํหรบั  ผู ้ เขา้  รว่ม  ประชมุ  ผา่น  อปุกรณ ์ มือ  ถือ  หรอื  Tablet  ขอ  ให ้ ทา่น  สลบั  จาก  โปรแกรม  Zoom  กลบั  ไป  ยงั  โปรแกรม  Chrome 

 เพื�อทาํการลงคะแนนที�เมน ูE-Voting 

 พธีิกร  ขณะ  นี �  ครบ  กาํหนด  เวลา  ใน  การ  ลง  คะแนน  และ  ขอ  ให ้ ทกุ  ทา่น  กลบั  มายงั  หนา้ตา่ง  โปรแกรม  Zoom  เพื�อ  รบั  ชม  ภาพ 

 และเสยีงของการประชมุตอ่ ในระหวา่งการรวบรวมคะแนนจากในระบบ 

 วาระที� 7. ตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี� ของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 และในวาระนี �  ไมมี่  ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ�ม 

 รวมผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทั�งสิ �น  34  ราย  รวม  1,047,365,430  หุน้ 

 พธีิกร  ผลการนบัคะแนน วาระที� 7. เป็นดงันี � 
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 ผู้ถอืหุน้ที� 
 จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 ร้อยละ (%) 

 เหน็ดว้ย  ( Approved )  636,615,430  60.78 

 ไมเ่หน็ดว้ย  ( Disapproved )  410,750,000  39.22 

 บตัรเสยี ( Voided Ballot )  0  0.00 

 รวม  ( Total )  1,047,365,430  100.00 

 งดออกเสยีง  ( Abstained )  0  0.00 

 ประธานฯ  ในวาระนี�ถอืว่าที�ประชุมไม่อนุมัต ิตามที�เสนอ 

 พธีิกร  เนื�องจาก  วาระ  ใน  การ  ขอม  ต ิ ที�  ประชมุ  สามญั  ผู ้ ถือ  หุน้  ได ้ ดาํเนิน  การ  มา  ครบ  ทกุ  ระเบียบวาระ  แลว้  ขอ  เรยีน  เชิญ  ทา่น 

 ประธานกรรมการบรษัิทฯ  ไดก้ลา่วขอบคณุทา่นผูถื้อหุน้ก่อนปิดการประชมุ 

 ประธานฯ  กลา่ว  ขอบคณุ  ทา่น  ผู ้ ถือ  หุน้  ผูร้บั  มอบ  ฉนัทะ  และ  ผู ้ เกี�ยวขอ้ง  ทกุ  ทา่น  ที�  มี  สว่น  สนบัสนนุ  การ  ดาํเนิน  งาน  ของ 

 บรษัิท  มา  โดย  ตลอด  รวม  ทั�ง  ได ้ สละ  เวลา  มา  เขา้  รว่ม  ประชมุ  และ  เสนอ  ขอ้คดิ  เหน็  ใน  เรื�อง  ตา่งๆ  อนั  เป็น  ประโยชน ์ ตอ่  การ  ดาํเนิน 

 ธรุกิจของบรษัิท   และขอปิดการประชมุ 

 ปิดการประชมุเวลา  16.30  น. 

 ( นายชยัรตัน ์ โกวิทจินดาชยั ) 

 เลขานกุารบรษัิท 
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