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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
ของ
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) เลขที่
905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
กิจการเบือ้ งต้น
ก่อนที่จะดาเนินการประชุม นางสาวพรศิริ กุศลภุชฌงค์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนากรรมการและผูร้ บั เชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี ้
มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายเอนก พิเชฐพงศา
ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุเรช ซูบรามาเนียม
กรรมการ
5. นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
กรรมการ
6. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์
กรรมการ (เข้าประชุม online meeting)
7. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย
กรรมการตรวจสอบ (เข้าประชุม online meeting)
8. นายออเสน การบริสทุ ธิ์
กรรมการตรวจสอบ (เข้าประชุม online meeting)
สรุปจานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมวันนีท้ งั้ สิน้ 8 ท่าน จากจานวนกรรมการทัง้ หมด 8 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการ
เข้าประชุม 100.00% ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ
ผู้ทไี่ ด้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้
1. ผูส้ อบบัญชี : ตัวแทนจาก บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
2. ที่ปรึกษาการเงิน : ตัวแทนจาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
3. ผูบ้ ริหารของบริษัท : คุณมิศรา วงศ์สินศิรกิ ลุ (ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน )
ต่อจากนัน้ นางสาวพรศิริ กุศลภุชฌงค์ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดาเนินการประชุม
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทฯ ได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้
นีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ ทราบ ดังนี ้
1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งกาหนดการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ไปยังระบบเปิ ดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ต่อจากนัน้ นางสาวพรศิริ กุศลภุชฌงค์ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระการประชุมให้ท่ปี ระชุมทราบดังนี ้
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ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี ้ ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ แต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถือ
อยู่ โดย 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง และผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผูร้ บั มอบฉันทะที่ ผถู้ ือหุน้ ได้
ลงคะแนนไว้แล้วตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งบริษัทได้บนั ทึกการลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะไว้ในระบบแล้ว
สาหรับในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหกั คะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้วย และที่งดออกเสียงออกจากจานวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมใน
แต่ละวาระ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชมู ือขึน้ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินไปเก็บใบลงคะแนน ในกรณี
ไม่มีผใู้ ดแสดงความเห็น คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ทา่ นประธานขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะ
เป็ นผลการนับคะแนนรวมจากผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง ผูร้ บั มอบฉันทะที่ได้รบั สิทธิลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีท่ผี มู้ อบฉันทะ
ระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าในใบมอบฉันทะ
กรณีท่ผี ลการลงคะแนนมีเสียงเท่ากัน ท่านประธานมีสิทธิลงคะแนนเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็ นการชีข้ าดในวาระนัน้
เพื่อให้การนับคะแนนเป็ นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้
ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นบั คะแนนของบริษัทฯ
และเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบรายงานการประชุมและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม
ต่อจากนัน้ ได้แจ้งเกี่ยวกับวาระการประชุมว่าท่านประธานจะดาเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญ
ประชุมตามลาดับ ดังนี ้
วาระที่ 1
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563
วาระที่ 3
พิ จ ารณาและอนุมัติ ง บการเงิน ของบริษั ท และบริษัท ย่ อ ย สาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี
ประจาปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี
วาระที่ 4
พิ จ ารณาและอนุ มัติ ง ดการจัด สรรก าไรสุ ท ธิ เ ป็ น ทุ น ส ารองตามกฎหมายส าหรับ ผล
ประกอบการปี 2563
วาระที่ 5
พิจารณาและอนุมตั ิงดเว้นจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
วาระที่ 6
พิ จ ารณาและอนุมัติ ก ารเลื อ กตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ ค รบก าหนดออกตามวาระ
ประจาปี 2564
วาระที่ 7
พิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี
2564 ในรูปแบบเบีย้ ประชุมและอนุมตั ิหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ประจาปี 2564
วาระที่ 8
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และการกาหนดค่าตอบแทนใน
การสอบบัญชี
วาระที่ 9
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่วาระที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นอย่างอื่น และจะแสดงการนับ
คะแนนทางหน้าจอแสดงผล โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ได้แก่
วาระที่ 1
เป็ นวาระลงมติรบั รอง ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมตั ิรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียง (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูง้ ดออกเสียง)
วาระที่ 2
เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงาน จึงไม่มกี ารลงมติใดๆ
ส่วนที่ 2 ได้แก่
วาระที่ 3 – 6 และ 8 เป็ นวาระลงมติอนุมตั ิ ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูง้ ดออกเสียง)
วาระที่ 7
เป็ นวาระลงมติอนุมตั ิ ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 9
ไม่มีการลงมติใดๆ แต่ท่านผูถ้ ือหุน้ อาจจะสอบถามหรือ เสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯให้แก่
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการเพื่อรับทราบและนาไปปฏิบตั ิ
ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม จึงได้รบกวนขออาสาสมัครผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
อย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยมีคณ
ุ ศิณิชช์ภสั พิทกั ษ์ธรรมกุล ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง
อาสาเข้าร่วมเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนร่วมกับทีมเลขานุการ และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาทางการเงินร่วม
เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนที่เป็ นอิสระด้วย
เริ่มการประชุม
นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะ และแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ขณะนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองจานวน 10 คน และโดยการมอบฉันทะ
จานวน 46 คน รวมผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวนทัง้ สิน้ 56 คน นับจานวนหุน้ รวมกันได้ทงั้ สิน้
1,573,190,531 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.8412 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจานวน 2,130,506,193 หุน้ ครบเป็ นองค์
ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุม เวลา 10.05 น. จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัท เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”)
ต่อจากนัน้ ที่ประชุมได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2563
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ซึ่ง
สาเนารายงานการประชุมได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีเ้ พื่อพิจารณาแล้ว
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ได้บนั ทึกถูกต้องครบถ้วน ตาม
ความเป็ นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า วาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ิรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูง้ ดออกเสียง)
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หลังจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มี
ข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
จานวนเสียงทีล่ งมติ
คิดเป็ นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นทีม่ า
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย
1,573,190,531
100%
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,573,190,531
-

0%
100%

-

หมายเหตุ: ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมจานวน 56 ราย นับจานวนหุน้ ได้ทงั้ หมด 1,573,190,531หุน้
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 และวาระที่ 9 จะขอมอบหมายให้คณ
ุ สัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม ส่วนในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 จะขอมอบหมายให้คณ
ุ มิศรา วงศ์สินศิรกิ ลุ ผูอ้ านวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม และในวาระที่ 8 จะขอมอบหมายให้คณ
ุ มาร์ค เดวิด เรมิแจน ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม จากนัน้ จึงมอบหมายให้คณ
ุ สัญชัย เนื่องสิทธิ์ ดาเนินการประชุมในวาระถัดไป
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2563
คุณสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับภาพรวมของกลุ่มบริษัท รายละเอียดดังนี ้
กลุ่มบริษัท BSM ประกอบด้วย 4 บริษัท คือ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) , บริษัท อัลลอย โซลูช่นั ส์ เอเชีย จากัด
(เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด), โครงการแสนสรา และ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
กลุ่มบริษัทฯ เริ่มดาเนินธุรกิจตัง้ แต่ปี 2544 โดยเริ่มจากเป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จากัด
(มหาชน) และขายระบบเฟรมอลูมิเนียมใช้สาหรับเป็ นผนังกัน้ ห้อง ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบรนด์ “Alloy” ในปี 2549
บริษัทฯ ได้เริ่มนาเข้าผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างจากประเทศนิวซีแลนด์เข้ามาจัดจาหน่ายในประเทศไทย โดยในปี 2556 บริษัทฯ
ได้ตงั้ โรงงานผลิตประตูหน้าต่าง ซึ่งได้รบั license จากบริษัทในประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้แบรนด์ปัจจุบนั คือ Nulook ในปี
2559 ได้เริ่มโครงการแสนสรา ซึง่ เป็ น Retirement Village ตัง้ อยู่ท่ี อ.หัวหิน ต่อมาในปี 2561 ได้จดั ตัง้ บริษัท ทีค ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม low-rise ย่านใจกลางเมืองกรุงเทพฯ
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด(มหาชน) ปั จจุบนั มีกรรมการ 8 ท่าน บริหารงานภายใต้วิสยั ทัศน์, พันธกิจ และ ค่ านิยมองค์กร ดังนี ้
วิสยั ทัศน์ : คิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและที่อยู่อาศัยคุณภาพสูง เพื่อชีวิตที่ดีขึน้
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พันธกิจ :
- คิดค้น ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคณ
ุ ภาพและนวัตกรรม
- ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพ รวดเร็ว และคุม้ ราคา
- สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ค่านิยม :
- ทางานเป็ นทีม
- มุ่งมั่นบริการลูกค้า
- มุ่งเน้นคุณภาพ
- มีความคิดสร้างสรรค์
- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ยึดมั่นความซื่อตรง
ปั จจุบนั กลุ่มบริษัทมี 4 บริษัท ภายใต้ 2 กลุ่มธุรกิจ รายละเอียดดังนี ้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง : บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) และบริษัท อัลลอย โซลูช่นั ส์ เอเชีย จากัด
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : โครงการแสนสรา และ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
การดาเนินธุรกิจปั จจุบนั ของบริษทั ในกลุ่มฯ :
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) : ในปี นี ้ บริษัทฯ มุง่ เน้นผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เกี่ยวกับผนังกัน้ ห้อง ฝ้าเพดาน และจะออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่เี กี่ยวกับงานพืน้ มาทาตลาดในประเทศไทย
บริษัท อัลลอย โซลูช่นั ส์ เอเชีย จากัด : จะรับผิดชอบงานที่เป็ นกระจกอลูมิเนียมสาหรับงานตกแต่งภายใน และประตูหน้าต่าง
สาหรับงานตกแต่งภายนอก
โครงการแสนสรา : ดาเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ Retirement Village สาหรับชาวต่างชาติท่จี ะเข้ามา long stay โดยโครงการ
ตัง้ อยู่ท่ี อาเภอหัวหิน ตัง้ อยู่ในสนามกอล์ฟ Black Mountain
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด : เน้นสร้างคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ ปั จจุบนั โครงการ The Teak Sathorn – Lumpini
ก่อสร้างแล้วเสร็จ สาหรับโครงการ The Teak Ratchada ตัง้ อยู่ท่รี ชั ดาซอย 19 ติดกับสถานีรถไฟฟ้า MRT รัชดา ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในปี นี ้
หลังจากนัน้ คุณมิศรา วงศ์สินศิรกิ ลุ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลประกอบการบริษัท
ประจาปี 2563 ดังนี ้
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ปี 2563 นับเป็ นปี ท่กี ลุ่มบริษัท BSM ประสบผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจใน
ประเทศเกือบทุกส่วนธุรกิจชะลอตัวลง กลุ่มบริษัทได้รบั ผลกระทบเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย
และบริการ 732 ล้านบาท ลดลงประมาณ 13.8% จากปี ท่ผี ่านมา อย่างไรก็ตาม CAGR เฉลี่ย 3 ปี (Compound Annual
Growth Rate) ยังคงเป็ นบวก ประมาณ 11% เทียบกับปี 2018 และมีรายได้รวม 705 ล้านบาท ส่วนต่างประมาณ 30 ล้าน
บาท เกิดจากผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็ นส่วนวิลล่าของโครงการแสนสรา
ที่ประเมินในไตรมาส 3 โดยราคาประเมินลดลงจากราคาประเมินเดิม เนื่องจากเป็ นการประเมิน ณ ช่วงเวลาที่ได้รบั ผลกระทบ
ของเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้จาก 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมี
รายได้รวม 412 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 56% ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากปี ท่ผี ่านมาประมาณ 28% เนื่องจาก
โครงการก่อสร้างต่างๆ ถูกชะลอหรือเลื่อนกาหนดออกไป และหลายหน่วยงานได้ตดั ลดงบประมาณการก่อสร้างลง ทาให้
กระทบยอดขายในประเทศของบริษัทฯ ขณะที่ตลาดต่างประเทศ ประเทศอินเดียซึง่ เป็ นตลาดหลักส่งออกของบริษัทฯ ได้มี
มาตรการ lock down ประเทศในช่วงปลายไตรมาสที่ 1-2 ปี ท่แี ล้ว ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกของบริษัทลดลงกว่า 50%
สาหรับกลุ่มอสังหาฯ มีรายได้รวม 320 ล้านบาท แบ่งเป็ น จากการรับรูร้ ายได้โครงการทีค สุขมุ วิท39 และทีคสาทร รวม 210
ล้านบาท และจากการรับรูร้ ายได้โครงการแสนสรา หัวหิน 110 ล้านบาท
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สาหรับต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2563 เท่ากับ 553 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 75.6% ของรายได้ เพิ่มขึน้ จากปี 2562 ที่คิด
เป็ น 73.6% ของรายได้ เป็ นผลจากต้นทุนของธุรกิจอสังหาฯ ที่มตี น้ ทุนสูงกว่า ธุรกิจผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี
กาไรขัน้ ต้นรวมที่ 178.7 ล้านบาท ลดลงจาก 224 ล้านบาท ของปี ก่อน โดยเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
เท่ากับ 27% และอัตรากาไรขัน้ ต้นกลุ่มอสังหาฯ เท่ากับ 21%
สาหรับค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารในปี 2563 เท่ากับ 186 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและ
บริหารเท่ากับ 199 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้ท่ลี ดลง และถ้าเทียบเป็ นเปอร์เซนต์ต่อยอดขาย เท่ากับ 25% สูงขึน้ เล็กน้อย
เมื่อเทียบจากปี ก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 23% เป็ นผลจากการที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์มกี ารแข่งขันสูงในช่วงเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ต้นทุนทางการเงินปี 2563 เท่ากับ 30.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21.20 ล้านบาท จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากระหว่างปี 2563 การ
ก่อสร้างโครงการของแสนสรา หัวหิน และทีค สาทร-ลุมพินี สร้างแล้วเสร็จและได้เริ่มส่งมอบให้ลกู ค้า จึงต้องบันทึกดอกเบีย้
เป็ นต้นทุนทางการเงิน (ไม่สามารถบันทึกเป็ นต้นทุนการก่อสร้างได้) และส่วนหนึ่งเป็ นผลกระทบจากการบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานใหม่ของ TFRS9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และ TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ประมาณ 7 ล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ปี 2563 ของบริษัทฯ เท่ากับ 22.65 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16.36 ล้านบาทจากปี ท่ผี ่านมา เนื่องจากเมื่อรับโอน
กิจการทัง้ หมดของ บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ในไตรมาส 4 ซึง่ Deferred Tax Assets ไม่สามารถโอนได้ จึงต้อง
กลับรายการเป็ นค่าใช้จา่ ยภาษี
ส่งผลให้กลุ่มบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่เท่ากับ88.08 ล้านบาท
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ณ. 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 1,832 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี ก่อนหน้า ลดลง 70 ล้านบาท ซึ่งมีสินทรัพย์
รวม 1,902 ล้านบาท ทัง้ นีเ้ กิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนลูกหนีก้ ารค้าและสินค้าคงเหลือ ลดลง 66 ล้านบาท เนื่องจาก
นโยบายการควบคุมและลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง และส่วนหนึ่งเกิดจากการโอนต้นทุนการพัฒนาโครงการทีค ไป
เป็ นต้นทุนขาย สาหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใกล้เคียงกับปี ท่ีผา่ นมา
บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวม 1,267 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อยจากปี 2562 ที่มีหนีส้ ินรวม 1,250 ล้านบาท โดยหนีส้ ินหมุนเวียน
ลดลง 44 ล้านบาท จากการชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ ธนาคาร และตั๋ว B/E เจ้าหนีก้ ารค้า และการโอนเงินมัดจารับของโครงการ
อสังหาฯ ไปเป็ นรายได้ หนีส้ ินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 62 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นหนีส้ ินตามสัญญาเช่าและรายได้ค่าเช่ารอตัด
บัญชีของโครงการแสนสรา ซึง่ เป็ นผลมาจากวิธีการบัญชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 564 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้า 88 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการของปี 2563 ขาดทุน
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ : อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราส่วนได้ใกล้เคียงกับปี ท่ผี ่านมา
สาหรับ D/E Ratio ปี 2563 เท่ากับ 2.25 สูงขึน้ กว่าปี ก่อน เป็ นผลจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ลดลง เนื่องจากหนีส้ ินรวมใกล้เคียงกับ
ปี 2562 แต่ทงั้ นีย้ งั อยูใ่ นเกณฑ์ท่เี ป็ นไปตามข้อกาหนดของสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคาร
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ และเนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ ผูด้ าเนินการประชุมจึง
ดาเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
คุณมิศรา วงศ์สินศิรกิ ลุ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า บริษัทได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิม่ เติม), ตามข้อบังคับของบริษัทที่กาหนดไว้ ซึง่ รายละเอียดปรากฎในหนังสือเชิญประชุมวาระ
ที่ 3 โดยงบการเงินผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ซึ่งแสดงความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจาปี 2563 ในรายงาน
ประจาปี หน้า 76 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
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ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
วาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มี
ข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุม พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจาปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชีตามที่เสนอ
มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิน้ สุด 31
ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
จานวนเสียงทีล่ งมติ
คิดเป็ นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นทีม่ า
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย
1,573,216,139
100%
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

1,573,216,139
-

0%
100%

บัตรเสีย
หมายเหตุ : ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมเพิ่ม 10 ราย รวมผูเ้ ข้าประชุม 66 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,573,216,139 หุน้
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ิงดการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับผลประกอบการปี 2563
คุณมิศรา วงศ์สินศิรกิ ลุ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า จากที่ได้นาเสนอผลประกอบการในวาระที่ 2 ไปแล้วนัน้ เห็นได้ว่าผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ สาหรับงวดบัญชีปี 2563 จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนุมตั ิงดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฏหมาย
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
วาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่ อไม่มี
ข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาและอนุมตั ิ งดการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย สาหรับผลประกอบการปี 2563 ตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงดการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฏหมายสาหรับผล
ประกอบการปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,573,216,142

คิดเป็ นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นทีม่ า
ประชุมและออกเสียง
100%

1,573,216,142
-

0%
100%

บัตรเสีย
หมายเหตุ : ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมเพิ่ม 3 ราย รวมมีผเู้ ข้าประชุม 69 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,573,216,142 หุน้
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า จากที่ได้นาเสนอผลประกอบการในวาระที่ 2 ไปแล้วนัน้ เห็นได้วา่ ผลการ
ดาเนินงานของบริษัท งบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ สาหรับงวดบัญชีปี 2563
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี ตงั้ แต่ปี 2561-2563
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)

กาไร/(ขาดทุน)สุทธิ : ล้านบาท/1

47.34

42.45

(51.78)

กาไร/(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย : ล้านบาท

44.98

40.32

(51.78)

เงินปั นผลจ่าย : ล้านบาท

31.96

-

-/2

รายการ

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)/3
71.05%
0.00%
0.00%
หมายเหตุ :
/1 = อ้างอิงข้อมูลกาไร(ขาดทุน) สุทธิ สาหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)
/2 = คณะกรรมการบริษัทนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงดเว้นการจ่ายเงิน
ปั นผลประจาปี 2563
/3 = อัตราจ่ายเงินปั นผลคานวณจากเงินปั นผลจ่ายประจาปี หารด้วย กาไรสุทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
การคานวนนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณา
และอนุมตั ิงดเว้นการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทขาดทุน
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
วาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาและอนุมตั ิงดเว้นการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2563 ตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงดเว้นการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
จานวนเสียงทีล่ งมติ
คิดเป็ นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นทีม่ า
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย
1,573,216,145
100%
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

1,573,216,145
-

0%
100%

บัตรเสีย
หมายเหตุ : ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมเพิ่ม 3 ราย รวมมีผเู้ ข้าประชุม 72 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,573,216,145 หุน้
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระประจาปี 2564
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมไปแล้วว่า ในปี นมี ้ ีกรรมการที่ครบ
กาหนดออกตามวาระประจาปี 2564 จานวน 3 ท่าน คือ
1. นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์ (กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร)
2. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์ (กรรมการบริษัท)
3. นายออเสน การบริสทุ ธิ์ (กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ)
ซึ่งรายละเอียดประวัตกิ รรมการแต่ละท่าน
ตามหนังสือเชิญประชุม
ที่ได้จดั ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ไปแล้วนัน้
คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และตาแหน่ง
อื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
วาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มี
ข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. นายวรุ ตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,573,216,150

คิดเป็ นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นทีม่ า
ประชุมและออกเสียง
100%

1,573,216,150
-

0%
100%

บัตรเสีย
หมายเหตุ : ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมเพิ่ม 5 ราย รวมมีผเู้ ข้าประชุม 77 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,573,216,150 หุน้
2. นางสาวพิชญ์ธดิ า ภาณุพฒ
ั นพงศ์

กรรมการบริษัท

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติทล่ี ง
จานวนเสียงทีล่ งมติ
คิดเป็ นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นทีม่ า
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย
1,573,216,151
100%
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

1,573,216,151
-

0%
100%

บัตรเสีย
หมายเหตุ : ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมมีผเู้ ข้าประชุม 78 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,573,216,151 หุน้
3. นายออเสน การบริสุทธิ์

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายออเสน การบริสทุ ธิ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติทลี่ ง
จานวนเสียงทีล่ งมติ
คิดเป็ นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นทีม่ า
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย
1,573,216,151
100%
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

1,573,216,151
-

0%
100%

บัตรเสีย
หมายเหตุ : ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมเพิม่ รวมมีผเู้ ข้าประชุม 78 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,573,216,151 หุน้
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2564 ในรูปแบบ
เบีย้ ประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2564
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ที่กาหนดว่าห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับ
บริษัท ทัง้ นี ้ ข้อบังคับบริษัทกาหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั ตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะ
พิจารณาและลงมติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะ
กาหนดไว้เป็ นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการ
บริษัทมีสิทธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั
คณะกรรมการบริษัทมีมติ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม (อัตราเดียวกันกับปี 2563)
ค่าเบีย้ ประชุม
2564
(บาท / คน / ครัง้ )
ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

25,000
25,000
-

20,000
-

20,000
-

พร้อมทัง้ อนุมตั ใิ นหลักการสาหรับการจ่ายเงินโบนัสประจาปี 2564 ให้กบั คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกาไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกาไรสุทธิ ทัง้ นี ้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (อัตราเดียวกันกับปี 2563)
3. ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน
คณะกรรมการเห็นควรให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจาปี
2564 ในรูปแบบเบีย้ ประชุมและอนุมตั ิหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า วาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3)
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
หลังจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มี
ข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา และอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบประจาปี 2564 ในรูปแบบเบีย้ ประชุม และอนุมตั ิหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2564 ตามที่
เสนอ
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มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม
(อัตราเดียวกันกับปี 2563)
ค่าเบีย้ ประชุม
2564
(บาท / คน / ครัง้ )
ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

25,000
25,000
-

20,000
-

20,000
-

พร้อมทัง้ อนุมตั ใิ นหลักการสาหรับการจ่ายเงินโบนัสประจาปี 2564 ให้กบั คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกาไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกาไรสุทธิ ทัง้ นี ้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (อัตราเดียวกับปี 2563)
3. ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติทล่ี ง
จานวนเสียงทีล่ งมติ
คิดเป็ นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นทีม่ า
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุม
เห็นด้วย
1,573,216,151
100%
ไม่เห็นด้วย

-

0%

งดออกเสียง

0%
รวม
1,573,216,151
100%
บัตรเสีย
หมายเหตุ : ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมเพิม่ รวมมีผเู้ ข้าประชุม 78 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,573,216,151 หุน้
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 และการกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน ได้รบั มอบหมายให้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้ โดยแจ้งให้ท่ปี ระชุมเป็ นภาษาอังกฤษ และให้
คุณมิศรา วงศ์สินศิรกิ ลุ แปลตามลาดับดังนี ้
According to detail prescribed in invitation letter, The Audit Committee has considered pursuant to the “Audit
Committee’s Report” stated in the annual report and deemed that the performance of ANS Audit Company Limited
is in a good level and their standard of performance is acceptable as well as well its knowledge of the businesses
of the Company and subsidiaries, which will support a fast, flexible, and efficient auditing work of the Company in
year 2021. Hence, the Audit Committee and the Board of Directors deem it appropriate to propose to the AGM2021
to appoint the external auditor and fixing of their remuneration in year 2021, with such details as set out as follows:
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ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วตามรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ของรายงานประจาปี เห็นว่าการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด อยูใ่ นเกณฑ์ดี และมี
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่เป็ นที่ยอมรับ อีกทัง้ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งาน
ตรวจสอบบัญชีปี 2564 ของบริษัท เป็ นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี ประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) Name and Audit Office deeming appropriate to propose an appointment of one of the following auditors from
ANS Audit Company Limited to be an auditor of the Company in year 2021: The name of auditors has shown in
this presentation and also in attachment of AGM invitation letter.
1) เห็นควรอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท ประจาปี 2564 ดังมีรายนามที่ได้แสดงใน presentation และในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุม
In the event those auditors are not able to perform their duties, ANS Audit Co.,Ltd. will cause its other auditors,
who is qualified by related regulations, to perform the Company and its subsidiaries’ audit on their behalf.
ทัง้ นี ้ ในกรณีผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีอื่นของ
สานักงานที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
2) The year 2021 auditing fee amounting to 2,300,000 Baht, decreased by 6.50% from last year to comply with
revenue structure of the Group Company , details as set out as follows:
Company’s Audit Fee (Baht)
1,500,000
increase by 30.43% from last year
Subsidiaries’ Audit Fee (Baht)
800,000
decrease by 38.93% from last year
Total (Baht)
2,300,000
totally decrease by 6.50% from last year
2) ค่าตอบแทนประจาปี 2564 จานวนเงิน 2,300,000 บาท ลดลงจากปี ท่ผี ่านมาร้อยละ 6.50 สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้
ของกลุ่มบริษัท ตามรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)
1,500,000
เพิ่มขึน้ 30.43% จากปี ท่ผี ่านมา
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)
800,000
ลดลง 38.93% จากปี ท่ผี ่านมา
รวมทัง้ สิน้ (บาท)
2,300,000
ลดลงทัง้ สิน้ 6.5% จากปี ท่ผี ่านมา
Board has opinion that deemed appropriate to propose to the AGM2021 to pass a resolution to appoint the
auditor from ANS Audit Company Limited, comprising of the certified auditors as proposed, to be the Company’s
auditor for the year 2021 and fixing its audited fee at 1,500,000 Baht (increased by 350,000 Baht) but not including
the annual audit fee of its subsidiaries in the amount of 800,000 Baht (decreased by 510,000 Baht), as approved
by the Audit Committee.
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คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาตามมติท่คี ณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมา
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2564 เท่ากับ 1,500,000 บาท
(เพิ่มขึน้ 350,000 บาทจากปี ท่ผี ่านมา) โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จานวน 800,000 บาท (ลดลง 510,000 บาท
จากปี ท่ผี ่านมา) ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า วาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีขอ้
ซักถามเพิม่ เติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้
ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2564 และการกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่เสนอ
มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9575 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชยั รุจิตานนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5946
จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี สาหรับปี 2564 และที่ประชุมแล้วมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท แบ่งเป็ นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสาหรับบริษัทประจาปี 2564 เป็ น
จานวนเงิน 1,500,000 บาท และสาหรับบริษัทในกลุ่ม จานวน 800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,573,217,277

คิดเป็ นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นทีม่ า
ประชุมและออกเสียง
100%

1,573,217,277
-

0%
100%

บัตรเสีย
หมายเหตุ : ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมเพิ่ม 5 ราย รวมมีผเู้ ข้าประชุม 83 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,573,217,277 หุน้
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรว่าให้มวี าระอื่นๆ นีไ้ ว้ในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ทุกครัง้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม หารือ และ/หรือ ให้ขอ้ เสนอ แนะนาต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ ายจัดการ
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ของบริษัท อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544)
กาหนดไว้ว่าผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
เรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้ เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งประสงค์จะให้มกี ารพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดในการประชุมครัง้ นี ้
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระประชุมเพิ่มเติม ซักถาม หรือ แสดงความเห็นอีก ผูด้ าเนินการประชุมจึงเชิญท่านประธาน
กรรมการบริษัท กล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม
นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้า
ร่วมประชุมในวันนี ้ และได้กล่าวปิ ดประชุมเวลา 10.51 น.

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(

นายเอนก พิเชฐพงศา

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม
)

นางสาวพรศิริ กุศลภุชฌงค์

เลขานุการบริษัท / ผูบ้ นั ทึกการประชุม
)
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