รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ของ
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถนุ ายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องริเวอร์ 1 ชัน้ 3 ริเวอร์ ฟร้ อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคาร
เอสวีซติ ี ้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
กิจการเบือ้ งต้ น
ก่อนที่จะดาเนินการประชุม นางสาวพรศิริ กุศลภุชฌงค์ เลขานุการบริษัท ได้ แนะนากรรมการและผู้รับเชิญเข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
มีกรรมการบริษัทเข้ าร่ วมประชุม ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายเอนก พิเชฐพงศา
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นายมาร์ ค เดวิด เรมมีจนั
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย
นายออเสน การบริสทุ ธิ์
นายสุเรช ซูบรามาเนียม
นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สรุปจานวนกรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุมวันนี ้ทังสิ
้ ้น 8 ท่าน จากจานวนกรรมการทังหมด
้
8 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการ
เข้ าประชุม 100.00% ของจานวนกรรมการทังคณะ
้
ผู้ท่ไี ด้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมประชุมมีดังนี ้
1. ผู้สอบบัญชี : ตัวแทนจาก บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
2. ที่ปรึกษาการเงิน : ตัวแทนจาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด
3. ผู้บริหารของบริษัท : คุณมิศรา วงศ์สินศิริกลุ (ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน )
ต่อจากนันนางสาวพรศิ
้
ริ กุศลภุชฌงค์ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดาเนินการประชุม
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทฯได้ แจ้ งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ 3 วิธี ดังนี ้
1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
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3. ส่งกาหนดการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบเปิ ดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

และ

ต่อจากนัน้ นางสาวพรศิริ กุศลภุชฌงค์ ได้ แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระการประชุมให้ ที่ประชุมทราบดังนี ้
ในการออกเสียงลงคะแนนของทีป่ ระชุมในวันนี ้ ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ
อยู่ โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ท่านเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ มิฉะนันจะถื
้ อว่าเป็ นบัตรเสีย ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนด้ วย
วิธีเดียวกัน ยกเว้ นกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบโดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ บริษัทได้ บนั ทึกการลงคะแนนตาม
หนังสือมอบฉันทะไว้ ในระบบแล้ ว
สาหรับในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้ วิธีหกั คะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้ วย และที่งดออกเสียงออกจากจานวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมใน
แต่ละวาระ หากมีท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงขอให้ ชมู ือขึ ้น จะมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเดินไปเก็บใบลงคะแนน ในกรณี
ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความเห็น คัดค้ าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ทา่ นประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะ
เป็ นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับสิทธิลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะ
ระบุคะแนนไว้ ล่วงหน้ าในใบมอบฉันทะ
กรณีที่ผลการลงคะแนนมีเสียงเท่ากัน ท่านประธานมีสิทธิลงคะแนนเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็ นการชี ้ขาดในวาระนัน้
เพื่อให้ การนับคะแนนเป็ นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการ บริษัทฯจะให้ เจ้ าหน้ าที่ เก็บบัตร
ลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้
ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้ าหน้ าที่นบั คะแนนของบริษัทฯ
และเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายงานการประชุมและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้ องได้ บริษัทฯจะเผยแพร่ รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม
ต่อจากนันได้
้ แจ้ งเกี่ยวกับวาระการประชุมว่าท่านประธานจะดาเนินการประชุมตามวาระที่ได้ แจ้ งในหนังสือเชิญ
ประชุมตามลาดับ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม
2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับผลประกอบการปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั งิ ดเว้ นการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ประจาปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2563 ใน
รูปแบบเบี ้ยประชุมและอนุมตั ิหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2563
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วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 และการกาหนดค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชี
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้ างมาก เว้ นแต่วาระทีก่ ฎหมายกาหนดให้ เป็ นอย่างอื่น และจะแสดงการนับ
คะแนนทางหน้ าจอแสดงผล โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 ได้ แก่
วาระที่ 1
เป็ นวาระลงมติรับรอง ซึง่ จะต้ องผ่านการอนุมตั ิรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียง (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง)
วาระที่ 2
เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงาน จึงไม่มกี ารลงมติใดๆ
ส่ วนที่ 2 ได้ แก่
วาระที่ 3 – 6 และ 8 เป็ นวาระลงมติอนุมตั ิ ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง อนุมตั ิ / ไม่อนุมตั ิ หรื องดออกเสียงได้ โดย
วาระ ที่ 3 - 6 และ 8 เป็ นวาระปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง)
วาระที่ 7
เป็ นวาระลงมติอนุมตั ิ ซึง่ ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 9
ไม่มีการลงมติใดๆ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรื อ เสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อบริษัทฯให้ แก่
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการเพื่อรับทราบและนาไปปฏิบตั ิ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม จึงได้ รบกวนขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
อย่างน้ อย 1 ท่าน เพื่อเข้ าร่วมเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยมีคณ
ุ พัชรี เก๊ อะเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง อาสาเข้ า
ร่วมเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับทีมเลขานุการ และบริษัทได้ มอบหมายให้ ทมี ที่ปรึกษาทางการเงินร่วมเป็ นผู้ตรวจ
สอบการนับคะแนนที่เป็ นอิสระด้ วย
เริ่มการประชุม
นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองจานวน 32 คน และโดยการมอบฉันทะ
จานวน 30 คน รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวนทังสิ
้ ้น 62 คน นับจานวนหุ้นรวมกันได้ ทงสิ
ั ้ ้น
1,605,130,248 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 75.34 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน 2,130,506,193 หุ้น ครบเป็ นองค์
ประชุมตามกฎหมายและตามข้ อบังคับบริษัท ประธานฯจึงกล่าวเปิ ดประชุม เวลา 10.15 น. จากนันประธานฯได้
้
มอบหมายให้
เลขานุการบริษัทฯเป็ นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”)
ต่อจากนันที
้ ่ประชุมได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ประธานฯได้ เสนอต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
ซึง่ จะต้ องนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง บริษัทฯได้ ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ
และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้ อยแล้ ว รวมทังได้
้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ที่จดั ขึ ้นในวันที่ 30 เมษายน
2562 ได้ บนั ทึกถูกต้ องครบถ้ วน ตามความเป็ นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 รับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
เพื่อพิจารณา
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง)
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง และเมื่อไม่มี
ข้ อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,605,253,423

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100%

1,605,253,423
-

0%
100%

-

หมายเหตุ: ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มหลังเปิ ดประชุมจานวน 2 ราย รวมมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจานวน 64 ราย นับ
จานวนหุ้นได้ ทงหมด
ั้
1,605,253,423 หุ้น
ประธานฯได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 และวาระที่ 9 จะขอมอบหมายให้ คณ
ุ สัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร เป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม ส่วนในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 จะขอมอบหมายให้ คณ
ุ มิศรา วงศ์สินศิริกลุ ผู้อานวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน เป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม และในวาระที่ 8 จะขอมอบหมายให้ คณ
ุ มาร์ค เดวิด เรมมีจนั ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม สาหรับตนเองจะเป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระที่ 5, 6 และ 7 จากนันจึ
้ งมอบหมายให้ คณ
ุ
สัญชัย เนื่องสิทธิ์ ดาเนินการประชุมในวาระถัดไป
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2562
คุณสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิม่ เติม) และตามข้ อบังคับบริษัททีก่ าหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้ องรายงานผลการดาเนินงานของ
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 รับทราบผลการดาเนินงาน
และรายงานอื่นๆ ในรอบปี 2562 ซึง่ บริษัทได้ จดั ทาและส่งรายงานประจาปี 2562 ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทขอสรุปข้ อมูลผลการดาเนินงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบโดยสังเขป ดังนี ้
ปี 2562 นับเป็ นอีกปี ทกี่ ลุ่มบริษัท BSM ประสบความสาเร็จในการเพิ่มรายได้ แม้ ในช่วงเศรษฐกิจทรงตัว โดยมียอดขาย
เพิ่มขึ ้น 20% โดยคานวนจากอัตราเติบโตเฉลี่ย 3 ปี (CAGR) มีรายได้ รวม 849 ล้ านบาท โดยเป็ นรายได้ ของกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์มลู ค่า 278 ล้ านบาท รายได้ ส่วนใหญ่ยงั คงมาจากกลุ่มจาหน่ายวัสดุก่อสร้ าง โดยบริษัทฯมีรายได้ (งบเฉพาะ
กิจการ) เท่ากับ 483 ล้ านบาท ซึง่ ใกล้ เคียงกับปี 2561 เนื่องจากกลุ่มลูกค้ าหลักของบริษัทฯเป็ นกลุ่มที่ธุรกิจยังมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล โรงแรม และตลาดต่างประเทศ บริษัทฯมีสดั ส่วนการขายจากตลาดต่างประเทศคิดเป็ น
18% และตลาดในประเทศคิดเป็ น 82% โดยในปี 2562 ตลาดต่างประเทศมีการเติบโต 25% สาหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีการ
รับรู้รายได้ จากโครงการทีค สุขมุ วิท 39 มูลค่า 243 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 70% ของมูลค่าโครงการ และมีรายได้ จากโครงการ
แสนสรา หัวหิน มูลค่า 35 ล้ านบาท

ปี 2562 บริษัทฯมีต้นทุนขายและให้ บริการเท่ากับ 625 ล้ านบาท (73.6% ของรายได้ จากการขายและให้ บริการ) เพิม่ ขึ ้น
จากปี 2561 ซึง่ มีต้นทุนขายและให้ บริการเท่ากับ 404 ล้ านบาท (68.6% ของรายได้ จากการขายและให้ บริการ) การเพิ่มขึ ้นของ
ต้ นทุนขายและให้ บริการเป็ นผลจากต้ นทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีต้นทุนสูงกว่าธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้ าง บริษัทฯมี
กาไรขันต้
้ นเท่ากับ 224 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ซึง่ มีกาไรขึ ้นต้ นเท่ากับ 184 ล้ านบาท
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บริษัทฯมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและบริหารเท่ากับ 198 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและ
บริหารเท่ากับ 170 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เป็ นผลจากค่าใช้ จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในปี 2562
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารต่อรายได้ รวมลดลงเมือ่ เทียบกับปี ก่อนหน้ า โดยในปี 2562 บริษัทมีคา่ ใช้ จา่ ยในการ
ขายและบริหารต่อรายได้ รวมเท่ากับ23% มีสดั ส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึง่ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้
รวมเท่ากับ 29% แสดงให้ เห็นถึงการควบคุมค่าใช้ จ่ายโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ต้ นทุนการเงินเพิ่มขึ ้นเป็ น 9.5 ล้ าน
บาท จาก 2.8 ล้ านบาท (ปี 2561) เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการออกหุ้นกู้ วงเงิน 100 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยเท่ากับ 6.4%
และมีวงเงินตัว๋ P/N และวงเงินกู้ระยะสั ้นเพิ่มขึ ้น ในปี 2562 บริษทั ฯมีกาไรสุทธิเท่ากับ 24.9 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึง่ มี
กาไรสุทธิเท่ากับ 60.2 ล้ านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,902 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเฉลี่ย 4 ปี เท่ากับ 49% ซึง่ เพิม่ ขึ ้นจากปี
2561 จานวน 392 ล้ านบาท เป็ นผลจากสินทรัพย์หมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึ ้นเท่ากับ 37 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีเ่ พิ่มขึ ้น
เท่ากับ 355 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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คาถาม: นายภีม ภาณุพฒ
ั นพงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตัวเอง ขอให้ ทางผู้บริหารชี ้แจงเพิม่ เกี่ยวกับสาเหตุที่กาไรสุทธิลดลง
คาตอบ: คุณมิศรา วงศ์สินศิริกลุ (ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน )และคุณสัญชัย เนื่องสิทธิ์ (ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร) ได้
ตอบคาถามดังนี ้
กาไรที่ลดลงจาก 60 ล้ านบาท เป็ น 24 ล้ านบาทในปี 2562 เหตุผลหลักเนื่องมาจากการบันทึกกาไรจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) ในส่วนที่เป็ นวิลล่าของโครงการแสนสราลดลง กล่าวคือ
โครงการแสนสรา ที่หวั หิน มีวิลล่าทังสิ
้ ้น 11 หลัง ในปี 2561 บริษัทรับรู้รายได้ จากวิลล่า 6 หลัง บริษัทรับรู้กาไรจากการปรับ
มูลค่ายุติธรรม จานวน 49.7 ล้ านบาท ส่วนปี 2562 บริษัทรับรู้รายได้ จากวิลล่าทีเ่ หลือจานวน 2 หลัง บริษัทรับรู้กาไรจากการ
ปรับมูลค่ายุตธิ รรม จานวน 10.5 ล้ านบาท ส่วนการดาเนินการอื่นๆค่อนข้ างใกล้ เคียงกับปี ที่ผ่านมา
การบันทึกกาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เป็ นการบันทึกกาไรทางบัญชีของ
สินทรัพย์ที่เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เสมือนเป็ นสินทรัพย์สาหรับการปล่อยเช่า ซึง่ จะบันทึกเป็ นรายได้ เมื่อมีการสร้ าง
เสร็จ โดยบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินจากราคายุติธรรม ณ สิ ้นปี หักออกด้ วยต้ นทุนค่าก่อสร้ างและต้ นทุน
ที่ดิน ซึง่ ยังไม่หกั ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ สาหรับวิลล่า 11 หลัง โครงการแสนสราได้ สร้ างเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว และยังไม่มีโครงการทีจ่ ะ
สร้ างวิลล่าเพิ่มเติมในอนาคต ซึง่ ทาให้ ในอนาคตจะไม่มีรายได้ ประเภทนี ้อีก ปั จจุบนั วิลล่าจานวน 11 หลังนี ้ได้ ขายไปแล้ ว
ทังสิ
้ ้น 8 หลัง คงเหลืออยู่ 3 หลัง
สาหรับรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการทีค รับรู้รายได้ ในปี 2562 จานวน 243 ล้ านบาท ขณะที่
โครงการแสนสรา รับรู้รายได้ จากการโอนสิทธิ์การเช่า จานวน 35 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ผู้บริหารได้ แสดงผลประกอบการรายบริษัทดังนี ้
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เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ ผู้ดาเนินการประชุมจึง
ดาเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
คุณมิศรา วงศ์สินศิริกลุ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิม่ เติม) และตามข้ อบังคับบริษัท ที่กาหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และคณะกรรมการต้ องจัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบงบการเงิน
นันให้
้ เสร็จก่อนทีจ่ ะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 ได้ พิจารณาแล้ วมีมติให้ ความเห็นชอบต่องบการเงินประจาปี 2562 ซึง่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยมีผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาต คือ
นางสาวปณิตา โขติแสงมณีกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9575 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด โดยได้ แสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินถูกต้ องตามทีค่ วรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี
สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ทีผ่ ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองโดยทัว่ ไปแล้ ว และ
รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า
วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง และเมื่อไม่มี
ข้ อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ทปี่ ระชุม พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามทีเ่ สนอ
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุด 31
ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,605,253,426

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100%

1,605,253,426
-

0%
100%

บัตรเสีย
หมายเหตุ : ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่ 1 ราย รวมมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม 65 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,605,253,426 หุ้น
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับผลประกอบการปี 2562

คุณมิศรา วงศ์สินศิริกลุ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิม่ เติม) และข้ อบังคับบริษัท ที่กาหนดให้ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 ของงบ
เฉพาะกิจการ ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 2,122,363.32 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.00 ของกาไรสุทธิ ส่งผลให้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกาไรสะสมจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเท่ากับ 12,635,052.79 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
5.78 ของทุนจดทะเบียน
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า
วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง และเมื่อไม่มี
ข้ อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย สาหรับผลประกอบการปี 2562 ตามทีเ่ สนอ
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฏหมายสาหรับผลประกอบการปี
2562 จานวน 2,122,363.32 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติท่ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,605,253,426

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100%

1,605,253,426
-

0%
100%

บัตรเสีย

-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิงดเว้ นการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2562
ประธานที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับบริษัท ทีก่ าหนดให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรื องด
เว้ นการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน โดยต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ) ทีเ่ หลือ
หลังจากหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย การจ่ายเงินปั นผลนันจะต้
้ อง
ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
ตามที่บริษัทได้ แจ้ งสารสนเทศถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯไปแล้ ว ว่าเดิมในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ให้
พิจารณาและอนุมตั จิ ่ายปั นผลประจาปี 2562 เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ 21 ล้ านบาทนัน้ แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ ส่งผลกระทบต่อยอดขายและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ
และกลุ่มบริษัทในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หลังจากได้ พจิ ารณา
กระแสเงินสดของกิจการและของกลุ่มบริษัทแล้ ว จึงมีมติให้ ยกเลิกมติคณะกรรมการดังกล่าว และเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงดเว้ นการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้ แก่บริษัท
อันจะช่วยให้ สามารถดาเนินธุรกิจผ่านพ้ นช่วงวิกฤตนี ้ไปได้ อย่างมัน่ คง
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทเองก็ได้ สมัครใจที่จะไม่รับโบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 เช่นกัน
ตารางเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี ตั ้งแต่ปี 2560-2562
รายการ
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)/1
กาไรสุทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย (ล้ านบาท)
เงินปั นผลจ่าย (ล้ านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)/3

ปี 2560

ปี 2561

38.87
36.93
19.15
51.35%

47.34
44.98
31.96
71.05%

ปี 2562
(ปี ที่เสนอ)
42.45
40.32
-/2
-%
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หมายเหตุ :
/1 = กาไรสุทธิสาหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)
/2 = คณะกรรมการบริษัทนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงดเว้ นการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562
/3 = อัตราจ่ายเงินปันผลคานวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้ วย กาไรสุทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
การคานวนนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
คาถาม: นายภีม ภาณุพฒ
ั นพงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตัวเอง ขอให้ ผ้ บู ริหารชี ้แจงเรื่ องสภาพคล่องทางเงินของบริษัท
คาตอบ: คุณมิศรา วงศ์สินศิริกลุ และคุณเอนก พิเชฐพงศา ได้ ชี ้แจงร่วมกันดังนี ้
ปี ที่ผ่านมาบริษัทได้ มีการออกหุ้นกู้จานวน 100 ล้ านบาท ซึง่ ครบกาหนดไปเมือ่ ต้ นปี บริษัทได้ มกี ารต่ออายุออกไป
เป็ นตัว๋ B/E ซึง่ บริษัทมีภาระที่จะต้ องชาระหนี ้ B/E ทีจ่ ะครบกาหนดชาระในเดือนธันวาคม 2563 นี ้ แต่จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 ทาให้ ยอดขายของทัง้ 4 บริษัทลดลง กระแสเงินสดที่จะเข้ ามาลดลงจากที่ได้ ประมาณการไว้
การโอนของโครงการแสนสราต้ องเลื่อนออกไปซึง่ อาจจะไกลไปถึงต้ นปี หน้ า เนื่องจากมีการปิ ดสนามบิน ปิ ดการเดินทางต่างๆ
เพราะฉะนันคณะกรรมการบริ
้
ษทั จึงมีความเห็นให้ เก็บเงินสดไว้ กอ่ น
นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
การโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการทีค สุขมุ วิท 39 ว่าปี 2562 โครงการ ทีค สุขมุ วิท 39 มีการโอนไปแล้ วประมาณ 70% คิดเป็ น
มูลค่า 243 ล้ านบาท โดยในช่วงต้ นปี นี ้ ก็มีการโอนเพิ่มขึ ้นด้ วย ปัจจุบนั โครงการได้ ขายห้ อง 1 ห้ องนอน หมดแล้ ว เหลือสต็อก
อยู่แค่ 4 ห้ องที่รอโอน ซึง่ น่าจะทยอยรับรู้รายได้ ในไตรมาสนี ้ และไตรมาสหน้ า
สาหรับโครงการแสนสรา มีการรับรู้รายได้ จากการโอนของอพาร์ตเม้ นท์จานวน 2 ตึก คือ ตึก A และตึก B โดยตึก A
มี 20 ห้ อง ตึก Bมี 30 ห้ อง ปัจจุบนั ตึก B โอนไปแล้ วเกือบ 50% (มูลค่าประมาณ 80 ล้ านบาท) และตึก A โอนไปแล้ ว 5-6 ห้ อง
ปลายปี ที่ผ่านมา แสนสราได้ รับรู้รายได้ จากการโอนมูลค่า 35 ล้ านบาท โดยในไตรมาส 1 รับรู้รายได้ จากการโอนไปแล้ ว 50
ล้ านบาท ไตรมาส 2 อยู่ระหว่างรับรู้รายได้
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั งิ ดเว้ นการ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ตามที่เสนอ
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิงดเว้ นการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,605,253,426

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100%

1,605,253,426
-

0%
100%
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วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระประจาปี 2563

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มี
การแก้ ไขเพิม่ เติม) และข้ อบังคับบริษัท ที่กาหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ มีกรรมการออกจาก
ตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกให้ กลับเข้ ามา
ดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้
บริษัทได้ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพือ่ รับการคัดเลือกเป็ น
กรรมการของบริษัทตั ้งแต่วนั ที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ ว ไม่มีการ
เสนอรายชื่อกรรมการเข้ ามายังบริษัท ซึง่ ในปี 2563 มีกรรมการที่ออกตามวาระจานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายสุเรช ซูบรามาเนียม

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

2. นางสาวฐิ ตยิ า วงศ์จิรชัย

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประธานฯได้ เชิญกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ทัง้ 2 ท่าน ออกจากห้ องประชุมชัว่ คราว เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
สอบถามข้ อมูลได้ โดยสะดวก
คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย มีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั ้งกรรมการ
ทัง้ 2 ท่าน ที่ครบกาหนดออกตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และตาแหน่งอื่นตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา ทังนี
้ ้ ได้ พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ของบุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม และครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิม่ เติม) และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตั ้งให้ เป็ นกรรมการบริษัท ตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้ อง
สาหรับคุณฐิ ตยิ า วงศ์จิรชัย ซึง่ เป็ นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาว่ายังคงมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น
กรรมการอิสระที่จะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ กรรมการแต่ละท่านได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ สามารถปฎิบตั ิหน้ าที่
ดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และในการปฎิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง สามารถปฎิบตั งิ าน
ในตาแหน่งกรรมการได้ เป็ นอย่างดี
รายละเอียดของบุคคลที่ถกู เสนอชื่อเพื่อเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
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ในการลงคะแนนจะอนุมตั เิ ป็ นรายบุคคล และขอสรุปประวัติของกรรมการทัง้ 2 ท่านโดยสังเขป มีดงั นี ้
1. นาย สุเรช ซูบรามาเนียม
2. นางสาวฐิติยา วงศ์ จิรชัย
อายุ: 53 ปี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท: 6.405%
คุณวุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ , การบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยเวสเทอน ประเทศออสเตรเลีย

อายุ: 49 ปี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท : MBA Columbia Business School
ปริญญาตรี : Economics: Columbia College,
Columbia University
ประสบการณ์ การทางาน
ประสบการณ์ การทางาน
2550 – ปั จจุบนั : กรรมการ
2559 - ปั จจุบนั : Deputy General Manager
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
บจ. บริหารสินทรัพย์อลั ฟาแคปปิ ตอล
2559 – ปั จจุบนั : ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหาร
2551-2558
: Senior Vice President, Risk
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บจ. จีอี แคปปิ ตอล
2550-2551
: Integration Team
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า
วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง และเมื่อไม่มี
ข้ อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ ที่ประชุมพิจารณา
ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. นายสุเรช ซูบรามาเนียม

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิแต่งตั ้ง นายสุเรช ซูบรามาเนียม กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,605,253,426

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100%

1,605,253,426
-

0%
100%
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2. นางสาวฐิติยา วงศ์ จิรชัย

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิแต่งตั ้งนางสาวฐิ ติยา วงศ์จิรชัย กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ลี ง
เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,605,253,426

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100%

1,605,253,426
-

0%
100%

ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2563 ใน
รูปแบบเบีย้ ประชุม และอนุมัติหลักการจ่ ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2563
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) ที่กาหนดว่าห้ ามมิให้ บริษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จา่ ยเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับ
บริษัท ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับบริษัทกาหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณาและลงมติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะ
กาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการ
บริษัทมีสิทธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั
คณะกรรมการบริษัทมีมติ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม (อัตราเดียวกันกับปี 2562)
ค่าเบี ้ยประชุม
2563
(บาท / คน / ครัง้ )
ประธานกรรมการ
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

25,000
25,000
-

20,000
-

20,000
-

พร้ อมทังอนุ
้ มตั ใิ นหลักการสาหรับการจ่ายเงินโบนัสประจาปี 2563 ให้ กบั คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกาไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกาไรสุทธิ ทังนี
้ ้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (อัตราเดียวกันกับปี 2562)
3. ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรโบนัสดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่าน
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คณะกรรมการเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี
2563 ในรูปแบบเบี ้ยประชุมและอนุมตั ิหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง และเมื่อไม่มี
ข้ อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณา และอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบประจาปี 2563 ในรูปแบบเบี ้ยประชุม และอนุมตั ิหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2563 ตามที่
เสนอ
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม
(อัตราเดียวกันกับปี 2562)
ค่าเบี ้ยประชุม
2563
(บาท / คน / ครัง้ )
ประธานกรรมการ
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

25,000
25,000
-

20,000
-

20,000
-

พร้ อมทังอนุ
้ มตั ใิ นหลักการสาหรับการจ่ายเงินโบนัสประจาปี 2563 ให้ กบั คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกาไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกาไรสุทธิ ทังนี
้ ้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (อัตราเดียวกับปี 2562)
3. ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรโบนัสดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่าน
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ลี ง
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุม
เห็นด้ วย
1,605,253,426
100%
ไม่เห็นด้ วย

-

0%

งดออกเสียง

1,605,253,426
-

0%
100%

รวม
บัตรเสีย
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 และการกาหนดค่ าตอบแทนในการสอบบัญชี
นายมาร์ ค เดวิด เรมมีจนั ได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินการประชุมในวาระนี ้ โดยแจ้ งให้ ที่ประชุมเป็ นภาษาอังกฤษ และให้
คุณมิศรา วงศ์สินศิริกลุ แปลตามลาดับดังนี ้
To comply with the Public Company Limited Act B.E.2535 (as amended) and the Company’s Articles of
Association, at every Annual General Meeting of Shareholders, the Company shall appoint the external auditors
and determine the audit fee of the Company, the same auditor will not be re-appointed for more than 7 consecutive
fiscal years.
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับบริษัท
ที่กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยใน
การแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั ้งผู้สอบคนเดิมได้ ไม่เกิน 7 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
Last year, the Company and its subsidiaries had ANS Audit Company Limited as Company’s external audit
firm, which had no interests with the Company and its subsidiaries as well as with executives and majority
shareholders or those related persons. Therefore, the auditors have independence to express their opinions on
the financial statements of the Company and be the external auditor of the Company. 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 2020. Hence, the Audit Committee and the Board of Directors
deem it appropriate to propose to the AGM2020 to appoint the external auditor and fixing of their remuneration in
year 2020, with such details as set out as follows:
ในปี ที่แล้ ว บริษัทและบริษัทย่อยมี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ซึง่ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มสี ่วนได้ เสียกับบริษัท
และบริษัทย่อย รวมทังผู
้ ้ บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วตาม รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ของรายงานประจาปี เห็นว่าการปฏิบตั งิ านของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด อยู่ใน
เกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีเ่ ป็ นที่ยอมรับ อีกทังมี
้ ความเข้ าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นอย่างดี ซึง่ จะ
ช่วยให้ งานตรวจสอบบัญชีปี 2563 ของบริษัท เป็ นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พจิ ารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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 2020:
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Name of Auditors
Ms. Panita Chotesaengmaneekul CPA Registration No. 9575 (1 Auditing year (2019))
Mr. Sathien Vongsnan

CPA Registration No. 3495 (2 Auditing years (2017-2018))

Mr. Atipong Atipongsakul CPA Registration No. 3500
Mr. Vichai Ruchitanont

CPA Registration No. 4054

Ms. Kultida Pasurakul

CPA Registration No. 5946 (5 Auditing years (2012-2016))

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.
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด คนใดคนหนึ่ง เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ประจาปี 2563 ดังมีรายนามต่อไปนี ้
นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575 (จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชี 1 ปี (ปี 2562))
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 (จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชี 2 ปี (ปี 2560-2561))
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 (จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชี 5 ปี (ปี 2555-2559))
ทังนี
้ ้ ในกรณีผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ
สานักงานที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องทาหน้ าทีต่ รวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
The year 2020 auditing fee amounting to 2,460,000 Baht, with such details as set out as follows:
Company’s Audit Fee (Baht)

1,150,000

increase by 3.60% from last year

Subsidiaries’ Audit Fee (Baht)

1,310,000

increase by 6.50% from last year

Total (Baht)

2,460,000

combine increase by 5.15% from last year

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2563 จานวนเงิน 2,460,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)

1,150,000

เพิ่มขึ ้น 3.60% จากปี ที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)

1,310,000

เพิ่มขึ ้น 6.50% จากปี ที่ผ่านมา

รวมทัง้ สิน้ (บาท)

2,460,000 เพิ่มขึน้ ทัง้ สิน้ 5.15% จากปี ที่ผ่านมา
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The Audit Committee has considered the auditor’s fee for the year 2020 and deemed it appropriate to set
the audit fee not more than 2,460,000 Baht, an increase of 5.15% from last year. This is due to the expansion of
businesses of the subsidiaries, resulting in the increase in workload and responsibilities of the auditor.
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และเห็นชอบให้ กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2563
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,460,000 บาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 5.15 เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย ทาให้ ปริมาณงาน
และความรับผิดชอบในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ ้น
Board has opinion that deemed appropriate to propose to the AGM2020 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 2020 and fixing its audited fee at 1,150,000 Baht (increased by 40,000 Baht) but not including
the annual audit fee of its subsidiaries in the amount of 1,310,000 Baht (increased by 80,000 Baht), as approved
by the Audit Committee.
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามมติที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความ
เห็นชอบ แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ซึง่ ประกอบด้ วยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัท
เสนอมา เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563 เท่ากับ
1,150,000 บาท (เพิ่มขึ ้น 40,000 บาทจากปี ที่ผ่านมา) โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จานวน 1,310,000 บาท
(เพิ่มขึ ้น 80,000 บาทจากปี ที่ผ่านมา)
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง เมื่อไม่มีข้อ
ซักถามเพิม่ เติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้
ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2563 และการกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่เสนอ
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575 หรื อ
นายเสถียร วงศ์สนันท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรื อ

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรื อ

นายวิชยั รุจิตานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรื อ

นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946
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จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชี สาหรับปี 2563 และที่ประชุมแล้ วมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,460,000 บาท แบ่งเป็ นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสาหรับบริษัทประจาปี 2563 เป็ น
จานวนเงิน 1,150,000 บาท และสาหรับบริษัทในกลุ่ม จานวน 1,310,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,605,253,431

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100%

1,605,253,431
-

0%
100%

บัตรเสีย
หมายเหตุ : ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่ 4 ราย รวมมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม 69 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,605,253,431 หุ้น
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรว่าให้ มวี าระอื่นๆ นี ้ไว้ ในการประชุมผู้ถือ
หุ้นทุกครัง้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามหารื อ และ/หรื อ ให้ ข้อเสนอแนะนาต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษทั และ/หรื อ ฝ่ ายจัดการของ
บริษัท อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ ไขเพิ่มเติม 2544) กาหนดไว้
ว่าผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นซึง่ ประสงค์จะให้ มีการพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดในการประชุมครัง้ นี ้
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น มีผ้ ถู ือหุ้นถามคาถามดังนี ้
คาถาม: ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้ ถามว่า ในสถานการณ์การระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 ซึง่ เป็ น
วิกฤตการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยเกิดขึ ้น ซึง่ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทังในและต่
้
างประเทศ สร้ างความไม่แน่นอนต่อ
การฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจ ขอเรี ยนถามท่านผู้บริหารว่า บริษัทมีแผนจัดการความเสี่ยงในกรณีนี ้อย่างไร
คาตอบ: คุณสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ แจ้ งว่า ในแง่การจัดการความเสี่ยง อันดับแรกบริษัทให้ ความสาคัญกับพนักงานของ BSM
Group ก่อน โดยในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเริ่มมีกระแสการระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 บริษัทจัดให้ มีการตรวจวัดอุณหภูมิทกุ
เช้ า และจัดหาเครื่ องฟอกอากาศติดตั ้งในสถานที่ทางาน จัดให้ มเี จลล้ างมือ และแจกหน้ ากากให้ กบั พนักงานทุกท่าน ปั จจุบนั
มีการตรวจวัดอุณหภูมติ อนเช้ าก่อนเข้ าทางานและก่อนออกไปส่งสินค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความมัน่ ใจว่าบริษัทได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญในเรื่ องนี ้ ส่วนเรื่ องความเสี่ยงในแง่ธุรกิจ การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 ได้ ส่งผลต่ออุตสาหกรรมทีเ่ ป็ น
ลูกค้ าของบริษัท บางอุตสาหกรรมได้ มีการชะลอตัว เช่น โครงการต่างๆทีเ่ ป็ นส่วนของธุรกิจโรงแรมและรี สอร์ ทมีการชะลอตัว
ไม่มีโครงการใหม่ บริษัทก็เปลี่ยนไปเน้ นทาการตลาดในอุตสาหกรรมที่ยงั มีการเติบโต เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล หรื อ อาจจะเป็ น
งาน renovateในส่วนของโรงแรมต่างๆแทน
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ผลจาก COVID-19 บริษัทมองว่าอาจจะส่งผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ BSM Group ในอนาคต อย่างเช่น
โครงการแสนสรา เนื่องจากประเทศไทยรับมือกับ COVID-19 ได้ ค่อนข้ างดี เป็ นทีต่ ้ องการของต่างชาติที่ต้องการเกษียณอายุ
ในประเทศไทยมากขึ ้น

คาถาม: ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้ ถามความคืบหน้ าของการเข้ าเป็ นแนวร่วมต่อต้ านการทุจริต (โครงการ CAC)
ของบริษัท
คาตอบ: คุณสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ แจ้ งว่า บริษัทได้ เห็นความสาคัญในเรื่ องนี ้ บริษัทได้ มีคา่ นิยมในเรื่ อง integrity ซึง่ ได้ ปลูกฝัง
ให้ กบั พนักงานทุกๆคนให้ ตระหนักในเรื่ องนี ้ และทางบริษัทก็มีขนตอนและขบวนการในการแจ้
ั้
งเบาะแสการกระทาที่ทจุ ริต
และมีการจัดตั ้งคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่ องนี ้ สาหรับการเข้ าร่วมโครงการ CAC เนื่องจากช่วงต้ นปี มีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 ทาให้ บริษัทต้ องโฟกัสในเรื่ องนี ้ก่อน แต่ทงนี
ั ้ ้บริษัทก็ไม่ได้ นิ่งนอนใจ บริษัทและกลุ่มบริษัท
ได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องการไม่ประพฤติในทางทุจริตอยู่แล้ ว ซึง่ บริษัทได้ เปิ ดรับเรื่ องร้ องเรี ยนผ่านทาง website และมี hot line
ให้ โทรเข้ ามาแจ้ งได้ ตลอด

คาถาม: มีผ้ ถู ือหุ้นท่านหนึง่ ได้ สอบถามเกี่ยวกับการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
คาตอบ: นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ปี นี ้ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จะโฟกัสที่จะโอนกรรมสิทธิ์โครงการ ทีค
สุขมุ วิท 39 ให้ หมด และจะโอนโครงการ ทีค สาทร ปั จจุบนั บริษัทมีที่ดินในสต็อกที่รอเปิ ดโครงการในทาเลต่างๆ จานวน 3
โครงการ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 ทาให้ ต้องเลื่อนการเปิ ดโครงการออกไป บริษัทกาลัง
วางแผนที่จะเพิม่ ทางเลือกให้ กบั ลูกค้ า โดยกาลังทาโครงการแนบราบเพิ่มขึ ้นมา ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสามโครงการที่ได้ ซื ้อที่ดินไว้ แล้ ว
สรุปคือ ปี 2563 นี ้บริษัทยังไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจะพัฒนาที่ดินที่มีอยูแ่ ล้ ว และจะเน้ นการโอนโครงการที่กาลังพัฒนา
คาตอบ: นายสุเรช ซูบรามาเนียม ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับโครงการแสนสรา มีที่ดินที่สามารถสร้ างอพาร์ ทเม้ นท์มากขึ ้น
และก็มีที่ดินอีก 7 ไร่ที่สามารถพัฒนาได้ ปั จจุบนั แสนสราได้ วางมัดจาสาหรับเฟส 2 แล้ ว ซึง่ สามารถพัฒนาโครงการเพิ่มเติมได้
ในอนาคต

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น ซักถาม หรื อ แสดงความเห็นอีก ผู้ดาเนินการประชุมจึงเชิญท่านประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิ ดการ
ประชุม
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ปิ ดประชุม
นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานทีป่ ระชุม กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้ า
ร่วมประชุมในวันนี ้ และได้ กล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.27 น.

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(

นายเอนก พิเชฐพงศา

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม
)

นางสาวพรศิริ กุศลภุชฌงค์

เลขานุการบริษัท / ผู้บนั ทึกการประชุม
)
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