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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 

ของ 

บริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที ่ 

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 
905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
กิจการเบือ้งตน้  
ก่อนที่จะด าเนินการประชมุ นางสาวพรศิร ิกศุลภชุฌงค ์เลขานกุารบรษิัท ไดแ้นะน ากรรมการและผูร้บัเชิญเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้ 

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี ้ 
1.  นายเอนก พิเชฐพงศา   ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
2.  นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ   รองประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3.  นายมารค์ เดวิด เรมิแจน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
4.  นายสเุรช ซูบรามาเนียม  กรรมการ 
5.  นายวรุตม ์ภาณพุฒันพงศ ์   กรรมการ 
6. นางสาวพิชญธิ์ดา ภาณพุฒันพงศ ์ กรรมการ  (เขา้ประชมุ online meeting) 
7. นางสาวฐิติยา วงศจ์ิรชยั  กรรมการตรวจสอบ (เขา้ประชมุ online meeting) 
8. นายออเสน การบรสิทุธ์ิ   กรรมการตรวจสอบ (เขา้ประชมุ online meeting) 

 สรุปจ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุวนันีท้ัง้สิน้ 8 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการ
เขา้ประชมุ 100.00% ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 

 ผู้ทีไ่ด้รับเชิญให้เขา้ร่วมประชุมมีดังนี ้ 
1. ผูส้อบบญัชี :  ตวัแทนจาก บรษิทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 

2. ที่ปรกึษาการเงิน :  ตวัแทนจาก บรษิัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

3. ผูบ้รหิารของบรษิัท : คณุมิศรา วงศสิ์นศิรกิลุ (ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ) 

ต่อจากนัน้นางสาวพรศิร ิ กศุลภชุฌงค ์ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบถึงรูปแบบในการประชมุและวิธีการด าเนินการประชมุ
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุว่า บรษิัทฯ ไดแ้จง้การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้
นีใ้หผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงันี ้

1. ส่งหนงัสือเชิญประชมุทางจดหมายลงทะเบียนไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่าน 
2. ลงประกาศโฆษณาการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพร์ายวนั และ 
3. ส่งก าหนดการเก่ียวกบัการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไปยงัระบบเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

เว็บไซตข์องบรษิัทฯ 
  ต่อจากนัน้ นางสาวพรศิร ิกศุลภชุฌงค ์ ไดแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระการประชมุใหท้ี่ประชมุทราบดงันี ้ 
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ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชมุในวนันี ้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้แต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือ
อยู่ โดย 1 หุน้เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ทา่นเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง เพยีงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ มิฉะนัน้จะถือว่าเป็นบตัรเสีย ยกเวน้กรณีของผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูถื้อหุน้ได้
ลงคะแนนไวแ้ลว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งบรษิัทไดบ้นัทึกการลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นระบบแลว้ 

 ส าหรบัในการนบัคะแนนเสียงในการประชมุในวนันี ้ เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการนบัคะแนน จะใชว้ิธีหกัคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นดว้ย และที่งดออกเสียงออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุใน
แต่ละวาระ หากมีท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงขอใหช้มูือขึน้ จะมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ เดินไปเก็บใบลงคะแนน ในกรณี
ไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็น คดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ใหถื้อวา่ที่ประชมุเห็นชอบและอนมุตัิเป็นเอกฉนัท ์
 ผลการนบัคะแนนจะถกูประกาศหลงัจากที่ทา่นประธานขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่ละวาระ โดยผลการนบัคะแนนจะ
เป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บัสิทธิลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผูม้อบฉนัทะ
ระบคุะแนนไวล่้วงหนา้ในใบมอบฉนัทะ 

 กรณีที่ผลการลงคะแนนมีเสียงเทา่กนั ท่านประธานมีสิทธิลงคะแนนเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชีข้าดในวาระนัน้ 
เพื่อใหก้ารนบัคะแนนเป็นไปอย่างโปรง่ใส สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการ บรษิัทฯ จะใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัร

ลงคะแนนในคราวเดยีวกนัหลงัเลิกประชมุ กรณีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะกลบัก่อนเลิกการประชมุขอให้
ส่งบตัรลงคะแนนกบัเจา้หนา้ที่นบัคะแนนของบรษิัทฯ และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบรายงานการประชมุและสามารถ
ตรวจสอบความถกูตอ้งได ้บรษิัทฯ จะเผยแพรร่ายงานการประชมุผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทฯภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 
 ต่อจากนัน้ไดแ้จง้เก่ียวกบัวาระการประชมุว่าทา่นประธานจะด าเนินการประชมุตามวาระท่ีไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญ
ประชมุตามล าดบั ดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 
 วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2563 
 วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจ าปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผล

ประกอบการปี 2563 
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุตัิงดเวน้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

ประจ าปี 2564 
วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 

2564 ในรูปแบบเบีย้ประชมุและอนมุตัิหลกัการจ่ายเงินโบนสักรรมการ ประจ าปี 2564 
วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และการก าหนดค่าตอบแทนใน

การสอบบญัชี 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
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 การนบัคะแนนในทกุวาระ จะถือมติเสียงขา้งมาก เวน้แต่วาระที่กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอยา่งอื่น และจะแสดงการนบั
คะแนนทางหนา้จอแสดงผล โดยการลงคะแนนจะแบง่เป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 ไดแ้ก ่
วาระท่ี 1  เป็นวาระลงมติรบัรอง ซึ่งจะตอ้งผ่านการอนมุตัิรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเสียง (ไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูง้ดออกเสียง) 
วาระท่ี 2  เป็นวาระรบัทราบผลการด าเนินงาน จึงไม่มกีารลงมตใิดๆ 

ส่วนที ่2 ไดแ้ก่  
วาระท่ี 3 – 6 และ 8  เป็นวาระลงมติอนมุตัิ    ตอ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูง้ดออกเสียง)  
วาระท่ี 7  เป็นวาระลงมติอนมุตัิ ตอ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
วาระท่ี 9  ไม่มีการลงมตใิดๆ แต่ท่านผูถื้อหุน้อาจจะสอบถามหรือ เสนอความเห็นตา่งๆ ที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯใหแ้ก่

คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการเพื่อรบัทราบและน าไปปฏิบตัิ 
 ทัง้นี ้ เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการนบัคะแนนในการประชมุ จงึไดร้บกวนขออาสาสมคัรผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ
อย่างนอ้ย 1 ทา่น เพื่อเขา้รว่มเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง โดยมคีณุ ศิณิชชภ์สั พิทกัษธ์รรมกลุ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
อาสาเขา้รว่มเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนรว่มกบัทีมเลขานกุาร และบรษิัทฯ ไดม้อบหมายใหท้ีมที่ปรกึษาทางการเงินรว่ม
เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนที่เป็นอิสระดว้ย 

เร่ิมการประชุม 
นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะ และแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ขณะนี ้ มีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองจ านวน 10 คน และโดยการมอบฉนัทะ
จ านวน 46 คน รวมผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 56 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัไดท้ัง้สิน้ 
1,573,190,531 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 73.8412 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 2,130,506,193 หุน้ ครบเป็นองค์
ประชมุตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบับรษิัท ประธานฯ จงึกล่าวเปิดประชมุ เวลา 10.05 น. จากนัน้ประธานฯ ไดม้อบหมาย
ใหเ้ลขานกุารบรษิัท เป็นผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  
 ต่อจากนัน้ท่ีประชมุไดด้  าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้คร้ังที ่1/2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชมุวา่ ตามที่บรษิัทฯ ไดม้ีการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 ซึ่ง
ส าเนารายงานการประชมุไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีเ้พื่อพิจารณาแลว้ 
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้ เห็นวา่รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ไดบ้นัทึกถกูตอ้งครบถว้น ตาม
ความเป็นจรงิ จงึเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว  
 ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า วาระนีต้อ้งผา่นการอนมุตัิรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสียงของผูง้ดออกเสียง) 
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 หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง และเมื่อไม่มี
ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้
มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่า
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดว้ย 1,573,190,531 100% 

ไม่เห็นดว้ย - 0% 

รวม 1,573,190,531 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุจ านวน 56 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้หมด 1,573,190,531หุน้ 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุวา่ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 9 จะขอมอบหมายใหค้ณุสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิาร เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชมุ ส่วนในวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 จะขอมอบหมายใหค้ณุมศิรา วงศสิ์นศิรกิลุ ผูอ้  านวยการฝ่าย
บญัชีและการเงิน เป็นผูเ้สนอต่อที่ประชมุ และในวาระท่ี 8 จะขอมอบหมายใหค้ณุมารค์ เดวดิ เรมิแจน ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชมุ จากนัน้จึงมอบหมายใหค้ณุสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ด าเนินการประชมุในวาระถดัไป 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2563 

 คณุสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ไดใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัภาพรวมของกลุ่มบรษิัท รายละเอียดดงันี ้
กลุ่มบรษิัท BSM ประกอบดว้ย 4 บรษิัท คือ บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) , บรษิัท อลัลอย โซลชูั่นส ์ เอเชีย จ ากดั 
(เปล่ียนชื่อจาก บรษิัท ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จ ากัด), โครงการแสนสรา  และ บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั  
กลุ่มบรษิัทฯ เริ่มด าเนินธุรกจิตัง้แต่ปี 2544 โดยเริ่มจากเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบรษิัท ไทยผลิตภณัฑย์ิปซั่ม จ ากดั 
(มหาชน) และขายระบบเฟรมอลมูิเนียมใชส้ าหรบัเป็นผนงักัน้หอ้ง ซึ่งเป็นผลิตภณัฑข์องบรษิัท แบรนด ์ “Alloy”  ในปี 2549 
บรษิัทฯ ไดเ้ริ่มน าเขา้ผลิตภณัฑป์ระตหูนา้ตา่งจากประเทศนวิซีแลนดเ์ขา้มาจดัจ าหน่ายในประเทศไทย โดยในปี 2556 บรษิัทฯ 
ไดต้ัง้โรงงานผลิตประตหูนา้ต่าง ซึ่งไดร้บั license จากบรษิัทในประเทศนิวซีแลนด ์ ภายใตแ้บรนดปั์จจบุนัคือ Nulook ในปี 
2559 ไดเ้ริ่มโครงการแสนสรา ซึง่เป็น Retirement Village ตัง้อยู่ที่ อ.หวัหิน ต่อมาในปี 2561 ไดจ้ดัตัง้บรษิัท ทีค ดเีวลลอป
เมนท ์จ ากดั เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม low-rise ยา่นใจกลางเมืองกรุงเทพฯ 

บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั(มหาชน) ปัจจบุนัมีกรรมการ 8 ท่าน บรหิารงานภายใตว้ิสยัทศัน,์ พนัธกิจ และ ค่านิยมองคก์ร ดงันี ้
วิสยัทศัน ์: คิดคน้ สรา้งสรรค ์ผลิตภณัฑก์่อสรา้งและที่อยู่อาศยัคณุภาพสงู เพื่อชวีิตที่ดีขึน้ 
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พนัธกิจ :  
- คิดคน้ ผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารที่มีคณุภาพและนวตักรรม 

- ส่งมอบสินคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพ รวดเรว็ และคุม้ราคา 

- สรา้งธุรกิจที่เติบโตอยา่งยั่งยืน 

ค่านิยม :  
- ท างานเป็นทีม 

- มุ่งมั่นบรกิารลกูคา้ 

- มุ่งเนน้คณุภาพ 

- มีความคดิสรา้งสรรค ์

- พฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

- ยึดมั่นความซื่อตรง 

ปัจจบุนักลุ่มบรษิัทมี 4 บรษิัท ภายใต ้2 กลุ่มธุรกิจ  รายละเอียดดงันี ้ 
กลุ่มผลิตภณัฑก์่อสรา้ง : บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท อลัลอย โซลชูั่นส ์เอเชยี จ ากดั 
กลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์: โครงการแสนสรา และ บรษิัท ทีค ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั  
การด าเนินธุรกจิปัจจบุนัของบรษิทัในกลุ่มฯ : 
บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) : ในปีนี ้บรษิัทฯ มุง่เนน้ผลิตภณัฑก์่อสรา้งที่เก่ียวกบัผนงักัน้หอ้ง ฝา้เพดาน และจะออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ที่เก่ียวกบังานพืน้ มาท าตลาดในประเทศไทย 
บรษิัท อลัลอย โซลชูั่นส ์เอเชีย จ ากดั : จะรบัผิดชอบงานท่ีเป็นกระจกอลมูิเนยีมส าหรบังานตกแตง่ภายใน และประตหูนา้ตา่ง
ส าหรบังานตกแตง่ภายนอก  
โครงการแสนสรา : ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการ Retirement Village ส าหรบัชาวต่างชาติที่จะเขา้มา long stay  โดยโครงการ 
ตัง้อยู่ที่ อ  าเภอหวัหิน ตัง้อยู่ในสนามกอลฟ์ Black Mountain  
บรษิัท ทีค ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั : เนน้สรา้งคอนโดมิเนยีมในเขตกรุงเทพฯ ปัจจบุนัโครงการ The Teak Sathorn – Lumpini 
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ส าหรบัโครงการ The Teak Ratchada ตัง้อยู่ที่รชัดาซอย 19 ติดกบัสถานีรถไฟฟ้า MRT รชัดา ปัจจบุนัอยู่
ระหว่างก่อสรา้ง  คาดว่าจะก่อสรา้งเสรจ็ภายในปีนี ้ 

 หลงัจากนัน้ คณุมิศรา วงศสิ์นศิรกิลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัผลประกอบการบรษิัท
ประจ าปี 2563 ดงันี ้ 
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ปี 2563 นบัเป็นปีที่กลุ่มบรษิัท BSM ประสบผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ที่ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจใน
ประเทศเกือบทกุส่วนธุรกจิชะลอตวัลง  กลุ่มบรษิัทไดร้บัผลกระทบเช่นเดียวกบับรษิัทอื่นๆ โดยกลุ่มบรษิัทมีรายไดจ้ากการขาย
และบรกิาร 732 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 13.8% จากปีที่ผ่านมา อยา่งไรกต็าม CAGR เฉล่ีย 3 ปี (Compound Annual 
Growth Rate) ยงัคงเป็นบวก ประมาณ 11% เทียบกบัปี 2018  และมีรายไดร้วม 705 ลา้นบาท ส่วนต่างประมาณ 30 ลา้น
บาท เกิดจากผลขาดทนุจากการปรบัมลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ซึ่งเป็นส่วนวิลล่าของโครงการแสนสรา 
ที่ประเมินในไตรมาส 3 โดยราคาประเมินลดลงจากราคาประเมินเดิม เนื่องจากเป็นการประเมิน ณ ช่วงเวลาที่ไดร้บัผลกระทบ
ของเศรษฐกิจจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19  ส่งผลใหบ้รษิัทฯ ตอ้งรบัรูผ้ลขาดทนุจากการปรบัมลูค่ายตุิธรรม  
บรษิัทฯ มีโครงสรา้งรายไดจ้าก 2 กลุ่มธุรกจิ คือ กลุ่มผลิตภณัฑก์่อสรา้งและกลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์  กลุ่มผลิตภณัฑก์่อสรา้งมี
รายไดร้วม 412 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 56% ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 28% เนื่องจาก 
โครงการก่อสรา้งตา่งๆ ถกูชะลอหรือเลื่อนก าหนดออกไป และหลายหน่วยงานไดต้ดัลดงบประมาณการก่อสรา้งลง ท าให้
กระทบยอดขายในประเทศของบรษิัทฯ ขณะที่ตลาดต่างประเทศ ประเทศอินเดยีซึง่เป็นตลาดหลกัส่งออกของบรษิัทฯ ไดม้ี
มาตรการ lock down ประเทศในช่วงปลายไตรมาสที่ 1-2 ปีที่แลว้ ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการส่งออกของบรษิัทลดลงกว่า 50%  
ส าหรบักลุ่มอสงัหาฯ มีรายไดร้วม 320 ลา้นบาท แบ่งเป็น จากการรบัรูร้ายไดโ้ครงการทีค สขุมุวทิ39 และทีคสาทร รวม 210 
ลา้นบาท และจากการรบัรูร้ายไดโ้ครงการแสนสรา หวัหิน 110 ลา้นบาท 
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ส าหรบัตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารในปี 2563 เท่ากบั 553 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 75.6% ของรายได ้เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่คิด
เป็น 73.6% ของรายได ้ เป็นผลจากตน้ทนุของธุรกจิอสงัหาฯ ที่มตีน้ทนุสงูกวา่ ธุรกิจผลิตภณัฑก์อ่สรา้ง ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทมี
ก าไรขัน้ตน้รวมที่ 178.7 ลา้นบาท ลดลงจาก 224 ลา้นบาท ของปีก่อน โดยเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มผลิตภณัฑก์่อสรา้ง 
เท่ากบั 27% และอตัราก าไรขัน้ตน้กลุ่มอสงัหาฯ เทา่กบั 21% 
ส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารในปี 2563 เท่ากบั 186 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ซึง่มีคา่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิารเท่ากบั 199 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัรายไดท้ี่ลดลง และถา้เทียบเป็นเปอรเ์ซนตต์่อยอดขาย เท่ากบั 25% สงูขึน้เล็กนอ้ย
เมื่อเทยีบจากปีก่อนหนา้ ซึ่งเท่ากบั 23%  เป็นผลจากการที่ตลาดอสงัหารมิทรพัยม์กีารแขง่ขนัสงูในช่วงเศรษฐกจิที่ชะลอตวั  
ตน้ทนุทางการเงินปี 2563 เท่ากบั 30.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 21.20 ลา้นบาท จากปีก่อนหนา้ เนื่องจากระหวา่งปี 2563 การ
ก่อสรา้งโครงการของแสนสรา หวัหิน และทีค สาทร-ลมุพินี สรา้งแลว้เสรจ็และไดเ้ริ่มส่งมอบใหล้กูคา้ จงึตอ้งบนัทึกดอกเบีย้
เป็นตน้ทนุทางการเงิน (ไม่สามารถบนัทึกเป็นตน้ทนุการก่อสรา้งได)้ และส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการบนัทึกบญัชีตาม
มาตรฐานใหม่ของ TFRS9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และ TFRS 16 เรื่องสญัญาเช่า ประมาณ 7 ลา้นบาท 
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดปี้ 2563 ของบรษิัทฯ เท่ากบั 22.65 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 16.36 ลา้นบาทจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเมื่อรบัโอน
กิจการทัง้หมดของ บรษิัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ในไตรมาส 4 ซึง่ Deferred Tax Assets ไม่สามารถโอนได ้จงึตอ้ง
กลบัรายการเป็นคา่ใชจ้า่ยภาษี 
ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัท มีผลขาดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่เท่ากบั88.08 ลา้นบาท  
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ณ. 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 1,832 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ ลดลง 70 ลา้นบาท ซึ่งมีสินทรพัย์
รวม  1,902 ลา้นบาท ทัง้นีเ้กดิจากสินทรพัยห์มนุเวียนในส่วนลกูหนีก้ารคา้และสินคา้คงเหลือ ลดลง 66 ลา้นบาท เนื่องจาก
นโยบายการควบคมุและลดตน้ทนุในการจดัเก็บสินคา้คงคลงั และส่วนหนึ่งเกิดจากการโอนตน้ทนุการพฒันาโครงการทีค ไป
เป็นตน้ทนุขาย ส าหรบัสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนใกลเ้คยีงกบัปีที่ผ่านมา 
บรษิัทฯ มีหนีสิ้นรวม 1,267 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เพยีงเล็กนอ้ยจากปี 2562 ที่มีหนีสิ้นรวม 1,250 ลา้นบาท โดยหนีสิ้นหมนุเวยีน 
ลดลง 44 ลา้นบาท จากการช าระคืนเงินกูร้ะยะสัน้ธนาคาร และตั๋ว B/E เจา้หนีก้ารคา้ และการโอนเงินมดัจ ารบัของโครงการ
อสงัหาฯ ไปเป็นรายได ้หนีสิ้นไมห่มนุเวยีนเพิ่มขึน้ 62 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นหนีสิ้นตามสญัญาเชา่และรายไดค้่าเชา่รอตดั
บญัชีของโครงการแสนสรา ซึง่เป็นผลมาจากวิธีการบญัชใีหมต่ามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 16  
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 564 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 88 ลา้นบาท เนื่องจากผลประกอบการของปี 2563 ขาดทนุ 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั : อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน บรษิัทฯ ยงัคงรกัษาอตัราส่วนไดใ้กลเ้คียงกบัปีที่ผ่านมา 
ส าหรบั D/E Ratio ปี 2563 เทา่กบั 2.25 สงูขึน้กว่าปีก่อน เป็นผลจากสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีลดลง เนื่องจากหนีสิ้นรวมใกลเ้คียงกบั
ปี 2562 แต่ทัง้นีย้งัอยูใ่นเกณฑท์ี่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญาเงินกูก้บัธนาคาร 

 เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผูด้  าเนินการประชมุจึง
ด าเนินการประชมุในระเบียบวาระถดัไป 

วาระที ่3  พิจารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2563 

และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญช ี

 คณุมิศรา วงศสิ์นศิรกิลุ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ บรษิัทไดด้  าเนินการตามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิม่เติม), ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทที่ก าหนดไว ้ซึง่รายละเอียดปรากฎในหนงัสือเชิญประชมุวาระ
ที่ 3  โดยงบการเงินผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต จาก บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ซึ่งแสดงความเห็นอยา่ง
ไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และไดผ่้านความเห็นชอบ
จากที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์ 2564 โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจ าปี 2563  ในรายงาน
ประจ าปี หนา้ 76 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 
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 ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง และเมื่อไม่มี
ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบรษิัท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มมีติอนมุตัิงบการเงนิของบรษิัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ 31 
ธันวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่า
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดว้ย 1,573,216,139 100% 

ไม่เห็นดว้ย - 0% 

รวม 1,573,216,139 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 
หมายเหต ุ: ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุเพิ่ม 10 ราย รวมผูเ้ขา้ประชมุ 66 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,573,216,139 หุน้ 

วาระที ่4 พิจารณาและอนุมตัิงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลประกอบการปี 2563 

คณุมิศรา วงศสิ์นศิรกิลุ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ จากที่ไดน้ าเสนอผลประกอบการในวาระท่ี 2 ไปแลว้นัน้ เห็นไดว้่าผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทนุสทุธิ ส าหรบังวดบญัชีปี 2563 จงึเห็นควรใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้
อนมุตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฏหมาย 

ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง และเมื่อไม่มี
ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ ผูด้  าเนินการประชมุจงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัผลประกอบการปี 2563 ตามที่เสนอ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฏหมายส าหรบัผล
ประกอบการปี 2563   ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่า
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดว้ย 1,573,216,142 100% 

ไม่เห็นดว้ย - 0% 

รวม 1,573,216,142 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 
หมายเหต ุ: ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุเพิ่ม 3 ราย รวมมีผูเ้ขา้ประชมุ 69 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,573,216,142 หุน้ 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ จากที่ไดน้ าเสนอผลประกอบการในวาระท่ี 2 ไปแลว้นัน้ เห็นไดว้า่ผลการ
ด าเนินงานของบรษิัท งบเฉพาะกจิการมีผลขาดทนุสทุธิ ส าหรบังวดบญัชีปี 2563 

ตารางเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผล 3 ปีตัง้แต่ปี 2561-2563 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 

ก าไร/(ขาดทนุ)สทุธิ : ลา้นบาท/1 47.34 42.45 (51.78) 

ก าไร/(ขาดทนุ)สทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย : ลา้นบาท 44.98 40.32 (51.78) 

เงินปันผลจ่าย : ลา้นบาท 31.96  -  -/2 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)/3 71.05% 0.00% 0.00% 

หมายเหต ุ:    
/1 = อา้งองิขอ้มลูก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ ส าหรบัปี (งบเฉพาะกิจการ) 
/2 = คณะกรรมการบริษัทน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิงดเวน้การจ่ายเงิน

ปันผลประจ าปี 2563 
/3 = อตัราจ่ายเงินปันผลค านวณจากเงินปันผลจ่ายประจ าปี หารดว้ย ก าไรสทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย  
 การค านวนนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 จึงมีมตเิสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหพ้ิจารณา
และอนมุตัิงดเวน้การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563  เนื่องจากผลประกอบการของบรษิัทขาดทนุ 

ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง เมื่อไม่มีขอ้ซกัถาม
เพิ่มเติมเก่ียวกบัระเบยีบวาระนี ้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิงดเวน้การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2563 ตามที่เสนอ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้มมีติอนมุตัิงดเวน้การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่า
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดว้ย 1,573,216,145 100% 

ไม่เห็นดว้ย - 0% 

รวม 1,573,216,145 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 
หมายเหต ุ: ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุเพิ่ม 3 ราย รวมมีผูเ้ขา้ประชมุ 72 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,573,216,145 หุน้ 

วาระที ่6  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2564 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ตามที่บรษิัทไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชมุไปแลว้วา่ ในปีนีม้ีกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2564 จ านวน 3 ท่าน  คือ 

1. นายวรุตม ์ภาณพุฒันพงศ ์ (กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร) 
2. นางสาวพิชญธิ์ดา ภาณพุฒันพงศ ์  (กรรมการบรษิัท) 
3. นายออเสน การบรสิทุธ์ิ (กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ) 

ซึ่งรายละเอียดประวตักิรรมการแต่ละท่าน ตามหนงัสือเชิญประชมุ ที่ไดจ้ดัส่งใหท้่านผูถื้อหุน้ไปแลว้นัน้ 
คณะกรรมการบรษิัท เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท และต าแหน่ง
อื่นๆ ตามเดิมอกีวาระหนึ่ง 
 ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง และเมื่อไม่มี
ขอ้ซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัระเบยีบวาระนี ้ ผูด้  าเนินการประชมุจงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนน โดยใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ลงคะแนนเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1.  นายวรุตม ์ภาณุพัฒนพงศ ์    กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายวรุตม ์ภาณพุฒันพงศ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิัท อีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่า
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดว้ย 1,573,216,150 100% 

ไม่เห็นดว้ย - 0% 

รวม 1,573,216,150 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 
หมายเหต ุ: ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุเพิ่ม 5 ราย รวมมีผูเ้ขา้ประชมุ 77 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,573,216,150 หุน้ 

2.  นางสาวพิชญธ์ดิา ภาณุพฒันพงศ ์ กรรมการบริษัท 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นางสาวพชิญธิ์ดา ภาณพุฒันพงศ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัท อีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่า
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดว้ย 1,573,216,151 100% 

ไม่เห็นดว้ย - 0% 

รวม 1,573,216,151 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 
หมายเหต ุ: ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุเพิ่ม 1 ราย รวมมีผูเ้ขา้ประชมุ 78 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,573,216,151 หุน้ 

3.  นายออเสน การบริสุทธิ์      กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายออเสน การบรสิทุธ์ิ  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 
อีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่า
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดว้ย 1,573,216,151 100% 

ไม่เห็นดว้ย - 0% 

รวม 1,573,216,151 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 
หมายเหต ุ: ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุเพิม่  รวมมีผูเ้ขา้ประชมุ 78 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,573,216,151 หุน้ 
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วาระที ่7 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 ในรูปแบบ
เบีย้ประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการประจ าปี 2564 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) ที่ก าหนดวา่หา้มมใิหบ้รษิัทฯ จ่ายเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใดใหแ้กก่รรมการ เวน้แตจ่่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบั
บรษิัท ทัง้นี ้ ขอ้บงัคบับรษิัทก าหนดว่า กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะ
พิจารณาและลงมติอนมุตัิ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะ
ก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการ
บรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบยีบบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิัทมมีติ   เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชมุ (อตัราเดยีวกนักบัปี 2563) 
ค่าเบีย้ประชมุ 

(บาท / คน / ครัง้) 
2564 

ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิัท 25,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 - - 
คณะกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

- - - 

พรอ้มทัง้อนมุตัใินหลกัการส าหรบัการจา่ยเงินโบนสัประจ าปี 2564 ใหก้บัคณะกรรมการบรษิัท โดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้
1. จะพิจารณาจา่ยโบนสักรรมการ เมื่อผลประกอบการของบรษิัท (งบการเงินรวม) มีก าไร 
2. จ่ายในอตัราไม่เกิน 5% ของก าไรสทุธิ ทัง้นี ้สงูสดุไม่เกิน 3,000,000 บาท (อตัราเดยีวกนักบัปี 2563) 
3. ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรโบนสัดงักล่าวใหก้รรมการแต่ละท่าน 
 คณะกรรมการเห็นควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
2564 ในรูปแบบเบีย้ประชมุและอนมุตัิหลกัการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา 
 ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง และเมื่อไม่มี
ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชมุจงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา และอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 ในรูปแบบเบีย้ประชมุ และอนมุตัิหลกัการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2564 ตามที่
เสนอ 
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มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชมุ 
(อตัราเดียวกนักบัปี 2563) 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท / คน / ครัง้) 

2564 
ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิัท 25,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 - - 
คณะกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

- - - 

พรอ้มทัง้อนมุตัใินหลกัการส าหรบัการจา่ยเงินโบนสัประจ าปี 2564 ใหก้บัคณะกรรมการบรษิัท โดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้
1. จะพิจารณาจา่ยโบนสักรรมการ เมื่อผลประกอบการของบรษิัท (งบการเงินรวม) มีก าไร 
2. จ่ายในอตัราไม่เกิน 5% ของก าไรสทุธิ ทัง้นี ้สงูสดุไม่เกิน 3,000,000 บาท (อตัราเดยีวกบัปี 2563) 
3. ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรโบนสัดงักล่าวใหก้รรมการแต่ละท่าน 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่า
ประชุม 

เห็นดว้ย 1,573,216,151 100% 

ไม่เห็นดว้ย - 0% 

งดออกเสียง - 0% 

รวม 1,573,216,151 100% 

บตัรเสีย - 
หมายเหต ุ: ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุเพิม่  รวมมีผูเ้ขา้ประชมุ 78 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,573,216,151 หุน้ 

วาระที ่8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 

 นายมารค์ เดวิด เรมิแจน ไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการประชมุในวาระนี ้โดยแจง้ใหท้ี่ประชมุเป็นภาษาองักฤษ และให้
คณุมิศรา วงศสิ์นศิรกิลุ แปลตามล าดบัดงันี ้
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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ตามรายละเอยีดที่ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ในหนงัสือเชิญประชมุฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ตามรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ของรายงานประจ าปี เห็นว่าการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั อยูใ่นเกณฑด์ี และมี
มาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีเป็นท่ียอมรบั อีกทัง้มคีวามเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นอย่างดี ซึ่งจะชว่ยใหง้าน
ตรวจสอบบญัชีปี 2564 ของบรษิัท เป็นไปอย่างรวดเรว็ คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิัท จงึเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนการ
สอบบญัชี ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

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) เห็นควรอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั คนใดคนหน่ึงตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท ประจ าปี 2564 ดงัมีรายนามที่ไดแ้สดงใน presentation  และในเอกสารแนบของหนงัสือเชิญประชมุ 

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. 
ทัง้นี ้ ในกรณีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฎิบตัิหนา้ที่ได ้ ใหบ้รษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีอื่นของ
ส านกังานท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบรษิัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ 

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)  1,500,00 0 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) คา่ตอบแทนประจ าปี 2564 จ านวนเงิน 2,300,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมารอ้ยละ 6.50 สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งรายได้
ของกลุ่มบรษิัท  ตามรายละเอยีดดงันี ้
ค่าสอบบญัชีของบรษิัท (บาท)  1,500,000 เพิ่มขึน้ 30.43% จากปีที่ผ่านมา 
ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย (บาท)     800,000    ลดลง 38.93% จากปีที่ผ่านมา 
รวมทัง้สิน้ (บาท)                                           2,300,000 ลดลงทัง้สิน้ 6.5% จากปีที่ผ่านมา 

 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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 คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาตามมติที่คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ 
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ซึ่งประกอบดว้ยผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่คณะกรรมการบรษิัทเสนอมา 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 เทา่กบั 1,500,000 บาท 
(เพิ่มขึน้ 350,000 บาทจากปีที่ผ่านมา) โดยไม่รวมค่าสอบบญัชขีองบรษิัทย่อย จ านวน 800,000 บาท (ลดลง 510,000 บาท
จากปีที่ผ่านมา) ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง เมื่อไมม่ีขอ้
ซกัถามเพิม่เติมเก่ียวกบัระเบยีบวาระนี ้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2564 และการก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี ตามที่เสนอ 

มติทีป่ระชุม     ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยมรีายชื่อ ดงันี ้ 
 นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9575 หรือ 
 นายเสถียร วงศส์นนัท ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3495 หรือ 
 นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3500 หรือ 
 นายวชิยั รุจิตานนท ์    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4054 หรือ 
 นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5946  
จากบรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชี ส าหรบัปี 2564 และที่ประชมุแลว้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,300,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนในการสอบบญัชีส าหรบับรษิัทประจ าปี 2564 เป็น
จ านวนเงิน 1,500,000 บาท และส าหรบับรษิัทในกลุ่ม จ านวน 800,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่า
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดว้ย 1,573,217,277 100% 

ไม่เห็นดว้ย - 0% 

รวม 1,573,217,277 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 
หมายเหต ุ: ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุเพิ่ม 5 ราย รวมมีผูเ้ขา้ประชมุ 83 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,573,217,277 หุน้ 

วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี)  

นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรว่าใหม้วีาระอื่นๆ นีไ้วใ้นการประชมุผูถื้อ
หุน้ทกุครัง้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หารือ และ/หรือ ใหข้อ้เสนอ แนะน าตา่งๆ แก่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ฝ่ายจดัการ
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ของบรษิัท อยา่งไรกด็ี ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แกไ้ขเพิ่มเติม 2544) 
ก าหนดไวว้่าผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอใหท้ี่ประชมุพจิารณา
เรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญนดัประชมุอกีก็ได ้ คณะกรรมการบรษิัทจงึเห็นสมควรบรรจวุาระนี  ้ เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งประสงคจ์ะใหม้กีารพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดในการประชมุครัง้นี ้

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระประชมุเพิ่มเติม ซกัถาม หรือ แสดงความเห็นอกี ผูด้  าเนินการประชมุจงึเชิญท่านประธาน
กรรมการบรษิัท กล่าวปิดการประชมุ 

ปิดประชุม 

 นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานที่ประชมุ กล่าวขอบคณุทา่นผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านท่ีเสียสละเวลามาเขา้
รว่มประชมุในวนันี ้ และไดก้ล่าวปิดประชมุเวลา 10.51 น.  

 
   

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ / ประธานท่ีประชมุ 

( นายเอนก  พิเชฐพงศา ) 
   
   

ลงชื่อ  เลขานกุารบรษิัท / ผูบ้นัทึกการประชมุ 

( นางสาวพรศิร ิ กศุลภชุฌงค ์  ) 
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