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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ของ 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่  

ประชมุเมื่อวนัศกุร์ที่ 26 มถินุายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชัน้ 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคาร
เอสวีซติี ้ เลขที่ 912  ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

 

กิจการเบือ้งต้น  
ก่อนที่จะด าเนินการประชมุ นางสาวพรศิริ กศุลภชุฌงค์ เลขานกุารบริษัท ได้แนะน ากรรมการและผู้ รับเชิญเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี ้ 

1.  นายเอนก พิเชฐพงศา   ประธานกรรมการ  
2.  นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ   รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3.  นายมาร์ค เดวิด เรมมจีนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
4. นางสาวฐิติยา วงศจ์ิรชยั  กรรมการตรวจสอบ 
5. นายออเสน การบริสทุธ์ิ   กรรมการตรวจสอบ 
6.  นายสเุรช ซูบรามาเนียม  กรรมการ 
7.  นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์   กรรมการ 
8. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณพุฒันพงศ์ กรรมการ 
  

 สรุปจ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุวนันีท้ัง้สิน้ 8 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการ
เข้าประชมุ 100.00% ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 

 ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมมีดังนี ้ 

1. ผู้สอบบญัชี :  ตวัแทนจาก บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 

2. ที่ปรึกษาการเงิน :  ตวัแทนจาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

3. ผู้บริหารของบริษัท : คณุมิศรา วงศ์สินศิริกลุ (ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ) 

ต่อจากนัน้นางสาวพรศิริ กศุลภชุฌงค์ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงรูปแบบในการประชมุและวิธีการด าเนินการประชมุ
ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุว่า บริษัทฯได้แจ้งการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 3 วิธี ดงันี ้

1. ส่งหนงัสือเชิญประชมุทางจดหมายลงทะเบียนไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

2. ลงประกาศโฆษณาการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์รายวนั และ 
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3. ส่งก าหนดการเก่ียวกบัการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นไปยงัระบบเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

  ต่อจากนัน้ นางสาวพรศิริ กศุลภชุฌงค์ ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระการประชมุให้ที่ประชมุทราบดงันี ้ 

ในการออกเสียงลงคะแนนของทีป่ระชมุในวนันี ้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ
อยู่ โดย 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระวา่ ท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ มิฉะนัน้จะถือวา่เป็นบตัรเสีย ในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วย
วิธีเดยีวกนั ยกเว้นกรณีของผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้รับมอบโดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่บริษัทได้บนัทึกการลงคะแนนตาม
หนงัสือมอบฉนัทะไว้ในระบบแล้ว 

 ส าหรับในการนบัคะแนนเสียงในการประชมุในวนันี ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน จะใช้วิธีหกัคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้วย และที่งดออกเสียงออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุใน
แต่ละวาระ หากมีท่านใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชมูือขึน้ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเดนิไปเก็บใบลงคะแนน ในกรณี
ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็น คดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ให้ถือวา่ที่ประชมุเห็นชอบและอนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ 
 ผลการนบัคะแนนจะถกูประกาศหลงัจากที่ทา่นประธานขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่ละวาระ โดยผลการนบัคะแนนจะ
เป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉนัทะ
ระบคุะแนนไว้ล่วงหน้าในใบมอบฉนัทะ 

 กรณีที่ผลการลงคะแนนมีเสียงเทา่กนั ท่านประธานมีสิทธิลงคะแนนเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชีข้าดในวาระนัน้ 
เพื่อให้การนบัคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการ บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัร

ลงคะแนนในคราวเดยีวกนัหลงัเลิกประชมุ กรณีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดประสงค์จะกลบัก่อนเลิกการประชมุขอให้
ส่งบตัรลงคะแนนกบัเจ้าหน้าที่นบัคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชมุและสามารถ
ตรวจสอบความถกูต้องได้ บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชมุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ 
 ต่อจากนัน้ได้แจ้งเก่ียวกบัวาระการประชมุว่าทา่นประธานจะด าเนินการประชมุตามวาระท่ีได้แจ้งในหนงัสือเชิญ
ประชมุตามล าดบั ดงันี ้

วาระท่ี 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562  
วาระท่ี 3  พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 

2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 
วาระท่ี 4  พิจารณาและอนมุตัจิดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลประกอบการปี 2562 
วาระท่ี 5  พิจารณาและอนมุตังิดเว้นการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 
วาระท่ี 6  พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 7  พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 ใน

รูปแบบเบีย้ประชมุและอนมุตัิหลกัการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2563 
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วาระท่ี 8  พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 และการก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบ
บญัชี 

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 การนบัคะแนนในทกุวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่วาระทีก่ฎหมายก าหนดให้เป็นอยา่งอื่น และจะแสดงการนบั
คะแนนทางหน้าจอแสดงผล โดยการลงคะแนนจะแบง่เป็น 2 ส่วน คือ 
 

ส่วนที่ 1 ได้แก ่
วาระท่ี 1  เป็นวาระลงมติรับรอง ซึง่จะต้องผ่านการอนมุตัิรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเสียง (ไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง) 
วาระท่ี 2  เป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงาน จึงไม่มกีารลงมตใิดๆ 
 

ส่วนที่ 2 ได้แก่  
วาระท่ี 3 – 6 และ 8  เป็นวาระลงมติอนมุตัิ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง อนมุตัิ / ไม่อนมุตัิ หรืองดออกเสียงได้ โดย

วาระ ที่ 3 - 6 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง)  

วาระท่ี 7  เป็นวาระลงมติอนมุตัิ ซึง่ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระท่ี 9  ไม่มีการลงมตใิดๆ แต่ท่านผู้ ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือ เสนอความเห็นตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯให้แก่
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเพื่อรับทราบและน าไปปฏิบตัิ 

 ทัง้นี ้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนนในการประชมุ จงึได้รบกวนขออาสาสมคัรผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
อย่างน้อย 1 ทา่น เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง โดยมีคณุพชัรี เก๊อะเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อาสาเข้า
ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนร่วมกบัทีมเลขานกุาร และบริษัทได้มอบหมายให้ทมีที่ปรึกษาทางการเงินร่วมเป็นผู้ตรวจ
สอบการนบัคะแนนที่เป็นอิสระด้วย 

 

เร่ิมการประชุม 

นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ และแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า ขณะนี ้ มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองจ านวน 32 คน และโดยการมอบฉนัทะ
จ านวน 30 คน รวมผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 62 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 
1,605,130,248 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.34 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 2,130,506,193 หุ้น ครบเป็นองค์
ประชมุตามกฎหมายและตามข้อบงัคบับริษัท ประธานฯจึงกลา่วเปิดประชมุ เวลา 10.15 น. จากนัน้ประธานฯได้มอบหมายให้
เลขานกุารบริษัทฯเป็นผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  

 ต่อจากนัน้ท่ีประชมุได้ด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้
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วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

 ประธานฯได้เสนอต่อท่ีประชมุวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 
ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรอง บริษัทฯได้ส่งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ที่จดัขึน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 
2562 ได้บนัทึกถกูต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 รับรองรายงาน
การประชมุดงักล่าว โดยบริษัทได้จดัส่งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าว ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
เพื่อพิจารณา 
 ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง) 
 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง และเมื่อไม่มี
ข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,605,253,423 100% 

ไม่เห็นด้วย - 0% 

รวม 1,605,253,423 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มหลงัเปิดประชมุจ านวน 2 ราย รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุจ านวน 64 ราย นบั
จ านวนหุ้นได้ทัง้หมด 1,605,253,423 หุ้น 

 ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชมุวา่ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 9 จะขอมอบหมายให้คณุสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร เป็นผู้ เสนอต่อท่ีประชมุ ส่วนในวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 จะขอมอบหมายให้คณุมศิรา วงศ์สินศิริกลุ ผู้อ านวยการฝ่าย
บญัชีและการเงิน เป็นผู้ เสนอต่อที่ประชมุ และในวาระท่ี 8 จะขอมอบหมายให้คณุมาร์ค เดวดิ เรมมีจนั ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอต่อที่ประชมุ ส าหรับตนเองจะเป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระท่ี 5, 6 และ 7 จากนัน้จึงมอบหมายให้คณุ
สญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ด าเนินการประชมุในวาระถดัไป 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 

 คณุสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ได้กล่าวต่อที่ประชมุว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เติม) และตามข้อบงัคบับริษัทท่ีก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 รับทราบผลการด าเนินงาน
และรายงานอื่นๆ ในรอบปี 2562 ซึง่บริษัทได้จดัท าและส่งรายงานประจ าปี 2562 ไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทขอสรุปข้อมลูผลการด าเนินงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบโดยสงัเขป ดงันี ้ 

 ปี 2562 นบัเป็นอีกปีทีก่ลุ่มบริษัท BSM ประสบความส าเร็จในการเพิ่มรายได้แม้ในช่วงเศรษฐกิจทรงตวั โดยมียอดขาย
เพิ่มขึน้ 20% โดยค านวนจากอตัราเติบโตเฉล่ีย 3 ปี (CAGR) มีรายได้รวม 849 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ของกลุ่ม
อสงัหาริมทรัพย์มลูค่า 278 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ยงัคงมาจากกลุ่มจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง โดยบริษัทฯมีรายได้ (งบเฉพาะ
กิจการ) เทา่กบั 483 ล้านบาท ซึง่ใกล้เคียงกบัปี 2561 เนื่องจากกลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทฯเป็นกลุ่มที่ธุรกิจยงัมกีารเติบโต
อย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกจิโรงพยาบาล โรงแรม และตลาดตา่งประเทศ บริษัทฯมีสดัสว่นการขายจากตลาดต่างประเทศคิดเป็น 
18% และตลาดในประเทศคดิเป็น 82% โดยในปี 2562 ตลาดต่างประเทศมีการเติบโต 25% ส าหรับกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ มีการ
รับรู้รายได้จากโครงการทีค สขุมุวิท 39 มลูคา่ 243 ล้านบาท หรือคิดเป็น 70% ของมลูคา่โครงการ และมีรายได้จากโครงการ
แสนสรา หวัหิน มลูค่า 35 ล้านบาท  

 
 ปี 2562 บริษัทฯมต้ีนทนุขายและให้บริการเท่ากบั 625 ล้านบาท (73.6% ของรายได้จากการขายและให้บริการ) เพิม่ขึน้
จากปี 2561 ซึง่มต้ีนทนุขายและให้บริการเท่ากบั 404 ล้านบาท (68.6% ของรายได้จากการขายและให้บริการ) การเพิ่มขึน้ของ
ต้นทนุขายและให้บริการเป็นผลจากต้นทนุของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่มีต้นทนุสงูกว่าธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง บริษัทฯมี
ก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 224 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 ซึง่มีก าไรขึน้ต้นเท่ากบั 184 ล้านบาท 
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 บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเทา่กบั 198 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเท่ากบั 170 ล้านบาท ทัง้นี ้เป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิของกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 
อตัราส่วนคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารต่อรายได้รวมลดลงเมือ่เทียบกบัปีก่อนหน้า โดยในปี 2562 บริษัทมีคา่ใช้จา่ยในการ
ขายและบริหารต่อรายได้รวมเท่ากบั23% มีสดัส่วนลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2561 ซึง่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้
รวมเทา่กบั 29% แสดงให้เห็นถึงการควบคมุค่าใช้จ่ายโดยรวมอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ ต้นทนุการเงินเพิ่มขึน้เป็น 9.5 ล้าน
บาท จาก 2.8 ล้านบาท (ปี 2561) เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการออกหุ้นกู้  วงเงิน 100 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้เท่ากบั 6.4% 
และมีวงเงินตัว๋ P/N และวงเงินกู้ระยะสัน้เพิ่มขึน้ ในปี 2562 บริษทัฯมีก าไรสทุธิเทา่กบั 24.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึง่มี
ก าไรสทุธิเท่ากบั 60.2 ล้านบาท 

 
 ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมสิีนทรัพย์รวมเทา่กบั 1,902 ล้านบาท เพิ่มขึน้เฉล่ีย 4 ปีเท่ากบั 49% ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 
2561 จ านวน 392 ล้านบาท เป็นผลจากสินทรัพย์หมนุเวียนทีเ่พิม่ขึน้เท่ากบั 37 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนทีเ่พิ่มขึน้
เท่ากบั 355 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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ค าถาม: นายภีม ภาณพุฒันพงศ์ ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตวัเอง ขอให้ทางผู้บริหารชีแ้จงเพิม่เก่ียวกบัสาเหตทุี่ก าไรสทุธิลดลง 

ค าตอบ: คณุมิศรา วงศ์สินศิริกลุ (ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน )และคณุสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) ได้
ตอบค าถามดงันี ้

 ก าไรท่ีลดลงจาก 60 ล้านบาท เป็น 24 ล้านบาทในปี 2562 เหตผุลหลกัเนื่องมาจากการบนัทึกก าไรจากการปรับมลูคา่
ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (Investment Property) ในส่วนท่ีเป็นวิลล่าของโครงการแสนสราลดลง กล่าวคือ 
โครงการแสนสรา ที่หวัหิน มวีิลล่าทัง้สิน้ 11 หลงั ในปี 2561 บริษัทรับรู้รายได้จากวิลล่า 6 หลงั บริษัทรับรู้ก าไรจากการปรับ
มลูค่ายตุิธรรม จ านวน 49.7 ล้านบาท ส่วนปี 2562 บริษัทรับรู้รายได้จากวิลล่าทีเ่หลือจ านวน 2 หลงั บริษัทรับรู้ก าไรจากการ
ปรับมลูค่ายตุธิรรม จ านวน 10.5 ล้านบาท ส่วนการด าเนินการอื่นๆค่อนข้างใกล้เคียงกบัปีที่ผ่านมา  

 การบนัทึกก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุ เป็นการบนัทึกก าไรทางบญัชีของ
สินทรัพย์ที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ เสมือนเป็นสินทรัพย์ส าหรับการปล่อยเชา่ ซึง่จะบนัทึกเป็นรายได้เมื่อมีการสร้าง
เสร็จ โดยบนัทึกผลต่างระหว่างมลูค่าทรัพย์สินท่ีประเมินจากราคายตุิธรรม ณ สิน้ปี หกัออกด้วยต้นทนุค่าก่อสร้างและต้นทนุ
ที่ดิน ซึง่ยงัไม่หกัคา่ใช้จา่ยอื่นๆ  ส าหรับวิลล่า 11 หลงั โครงการแสนสราได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และยงัไม่มีโครงการท่ีจะ
สร้างวิลล่าเพิ่มเติมในอนาคต  ซึง่ท าให้ในอนาคตจะไม่มีรายได้ประเภทนีอ้ีก ปัจจบุนัวิลล่าจ านวน 11 หลงันีไ้ด้ขายไปแล้ว
ทัง้สิน้ 8 หลงั คงเหลืออยู่ 3 หลงั  

 ส าหรับรายได้ที่เกิดขึน้จากการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการทีค รับรู้รายได้ในปี 2562 จ านวน  243 ล้านบาท ขณะที่
โครงการแสนสรา รับรู้รายได้จากการโอนสิทธ์ิการเช่า จ านวน 35 ล้านบาท 

 ทัง้นี ้ผู้บริหารได้แสดงผลประกอบการรายบริษัทดงันี ้
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 เมื่อไม่มีข้อซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ด าเนินการประชมุจึง
ด าเนินการประชมุในระเบียบวาระถดัไป 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2562 

และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญช ี

 คณุมิศรา วงศ์สินศิริกลุ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เติม) และตามข้อบงัคบับริษัท ที่ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิ และคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบการเงิน
นัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ได้พิจารณาแล้วมมีติให้ความเห็นชอบต่องบการเงนิประจ าปี 2562 ซึง่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีผู้สอบบญัชีรับอนญุาต คือ  
นางสาวปณิตา โขติแสงมณีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9575 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั โดยได้แสดง
ความเห็นอยา่งไมม่ีเงื่อนไขวา่ งบการเงินถกูต้องตามทีค่วรในสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี
สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2562 ทีผ่่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตามหลกัการบญัชีทีรั่บรองโดยทัว่ไปแล้ว และ
รับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

 ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง และเมื่อไม่มี
ข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ทีป่ระชมุพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีตามทีเ่สนอ 

มติที่ประชุม   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มมีติอนมุตัิงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ 31 
ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,605,253,426 100% 

ไม่เห็นด้วย - 0% 

รวม 1,605,253,426 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 
หมายเหต ุ: ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ 1 ราย รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุ 65 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,605,253,426 หุ้น 

วาระที่ 4     พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลประกอบการปี 2562 

คณุมิศรา วงศ์สินศิริกลุ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เติม) และข้อบงัคบับริษัท ที่ก าหนดให้ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน โดยต้องน าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

คณะกรรมการบริษัทมมีตเิห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562 ของงบ
เฉพาะกจิการ ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,122,363.32 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของก าไรสทุธิ ส่งผลให้ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมกี าไรสะสมจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายเท่ากบั 12,635,052.79 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
5.78 ของทนุจดทะเบียน 

ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง และเมื่อไม่มี
ข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมาย ส าหรับผลประกอบการปี 2562 ตามทีเ่สนอ 

มติที่ประชุม   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มมีติอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฏหมายส าหรับผลประกอบการปี 
2562 จ านวน 2,122,363.32  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ ปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,605,253,426 100% 

ไม่เห็นด้วย - 0% 

รวม 1,605,253,426 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิงดเว้นการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

ประธานท่ีประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบับริษัท ทีก่ าหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองด
เว้นการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน โดยต้องน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ(งบเฉพาะกิจการ) ทีเ่หลือ
หลงัจากหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทและตามกฎหมาย การจา่ยเงินปันผลนัน้จะต้อง
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั  

ตามที่บริษัทได้แจ้งสารสนเทศถงึผู้ ถือหุ้นผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรัพย์ฯไปแล้ว ว่าเดิมในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้มีมตเิสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ให้
พิจารณาและอนมุตัจิ่ายปันผลประจ าปี 2562 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 21 ล้านบาทนัน้ แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ
และกลุ่มบริษัทในปี 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 หลงัจากได้พจิารณา
กระแสเงินสดของกจิการและของกลุ่มบริษัทแล้ว จงึมมีติให้ยกเลิกมติคณะกรรมการดงักล่าว และเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้เป็นเงินทนุหมนุเวียนให้แก่บริษัท 
อนัจะช่วยให้สามารถด าเนินธุรกจิผ่านพ้นชว่งวิกฤตนีไ้ปได้อย่างมัน่คง  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเองก็ได้สมคัรใจที่จะไม่รับโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 เช่นกนั 
 

ตารางเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผล 3 ปีตัง้แต่ปี 2560-2562 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)/1 38.87 47.34 42.45 
ก าไรสทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 36.93 44.98 40.32 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 19.15 31.96  -/2 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)/3 51.35% 71.05%  -% 
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หมายเหต ุ:    
/1 = ก าไรสทุธิส าหรับปี (งบเฉพาะกิจการ) 
/2 = คณะกรรมการบริษัทน าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
/3 = อตัราจ่ายเงินปันผลค านวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วย ก าไรสทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย  
 การค านวนนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นข้อมลูเปรียบเทียบกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง  

ค าถาม: นายภีม ภาณพุฒันพงศ ์ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตวัเอง ขอให้ผู้บริหารชีแ้จงเร่ืองสภาพคล่องทางเงินของบริษัท 
ค าตอบ: คณุมศิรา วงศ์สินศิริกลุ และคณุเอนก พิเชฐพงศา  ได้ชีแ้จงร่วมกนัดงันี ้
 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จ านวน 100 ล้านบาท ซึง่ครบก าหนดไปเมือ่ต้นปี บริษัทได้มกีารต่ออายอุอกไป
เป็นตัว๋ B/E ซึง่บริษัทมีภาระที่จะต้องช าระหนี ้B/E ทีจ่ะครบก าหนดช าระในเดือนธันวาคม 2563 นี ้แต่จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ท าให้ยอดขายของทัง้ 4 บริษัทลดลง กระแสเงินสดที่จะเข้ามาลดลงจากที่ได้ประมาณการไว้ 
การโอนของโครงการแสนสราต้องเล่ือนออกไปซึง่อาจจะไกลไปถึงต้นปีหน้า เนื่องจากมีการปิดสนามบิน ปิดการเดินทางตา่งๆ 
เพราะฉะนัน้คณะกรรมการบริษทัจึงมคีวามเห็นให้เก็บเงินสดไว้กอ่น  
 นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีค ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั ได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติม เก่ียวกบั
การโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการทีค สขุมุวิท 39 วา่ปี 2562 โครงการ ทีค สขุมุวิท 39 มีการโอนไปแล้วประมาณ 70% คิดเป็น
มลูค่า 243 ล้านบาท โดยในช่วงต้นปีนี ้ก็มีการโอนเพิ่มขึน้ด้วย ปัจจบุนัโครงการได้ขายห้อง 1 ห้องนอน หมดแล้ว เหลือสต็อก
อยู่แค่ 4 ห้องที่รอโอน ซึง่นา่จะทยอยรับรู้รายได้ในไตรมาสนี ้และไตรมาสหน้า 
 ส าหรับโครงการแสนสรา มีการรับรู้รายได้จากการโอนของอพาร์ตเม้นท์จ านวน 2 ตกึ คือ ตกึ A และตกึ B โดยตกึ A 
มี 20 ห้อง ตกึ Bมี 30 ห้อง ปัจจบุนัตกึ B โอนไปแล้วเกือบ 50% (มลูค่าประมาณ 80 ล้านบาท) และตกึ A โอนไปแล้ว 5-6 ห้อง 
ปลายปีที่ผ่านมา แสนสราได้รับรู้รายได้จากการโอนมลูค่า 35 ล้านบาท โดยในไตรมาส 1 รับรู้รายได้จากการโอนไปแล้ว 50 
ล้านบาท ไตรมาส 2 อยู่ระหว่างรับรู้รายได้  

เมื่อไม่มีข้อซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตังิดเว้นการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมมีติอนมุตัิงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,605,253,426 100% 

ไม่เห็นด้วย - 0% 

รวม 1,605,253,426 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2563 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มี
การแก้ไขเพิม่เติม) และข้อบงัคบับริษัท ที่ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ให้มีกรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามา
ด ารงต าแหน่งใหมอ่ีกวาระก็ได้ 

 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซตข์องบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื่อบคุคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพือ่รับการคดัเลือกเป็น
กรรมการของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 9 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 แต่ปรากฏวา่เมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว ไม่มีการ
เสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายงับริษัท ซึง่ในปี 2563 มกีรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงันี ้

1. นายสเุรช ซูบรามาเนียม    กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

2. นางสาวฐิตยิา วงศจ์ิรชยั      กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานฯได้เชิญกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนีท้ัง้ 2 ท่าน ออกจากห้องประชมุชัว่คราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้
สอบถามข้อมลูได้โดยสะดวก 

 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้กรรมการ
ทัง้ 2 ท่าน ที่ครบก าหนดออกตามวาระ  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และต าแหน่งอื่นตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา ทัง้นี ้ ได้พิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของบคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิเหมาะสม และครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ)  และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานก ากบัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ส าหรับคณุฐิตยิา วงศจ์ิรชยั  ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาว่ายงัคงมีคณุสมบตัเิป็น
กรรมการอิสระท่ีจะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 
 นอกจากนี ้ กรรมการแต่ละทา่นได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ซึง่สามารถปฎิบตัิหน้าที่
ดงักล่าวได้อยา่งมีประสิทธิภาพ      และในการปฎิบตัิหน้าที่ของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง สามารถปฎิบตังิาน
ในต าแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี รายละเอียดของบคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอกีวาระหนึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
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ในการลงคะแนนจะอนมุตัเิป็นรายบคุคล และขอสรุปประวตัิของกรรมการทัง้ 2 ท่านโดยสงัเขป มีดงันี ้

1. นาย สุเรช  ซูบรามาเนียม 

อายุ: 53 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 6.405% 
คุณวุฒิการศึกษา: 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, การบญัชีและการเงิน 
มหาวิทยาลยัเวสเทอน ประเทศออสเตรเลีย 
 
ประสบการณ์การท างาน 

2550 – ปัจจบุนั : กรรมการ     
                          บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
2559 – ปัจจบุนั : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร  
                          บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
 

2. นางสาวฐติิยา วงศ์จิรชัย 

อายุ: 49 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:  ไม่ม ี
คุณวุฒิการศึกษา: 

ปริญญาโท : MBA Columbia Business School 
ปริญญาตรี : Economics: Columbia College,  
                   Columbia University 
ประสบการณ์การท างาน 

2559 - ปัจจบุนั   : Deputy General Manager   
                           บจ. บริหารสินทรัพย์อลัฟาแคปปิตอล  
2551-2558         : Senior Vice President, Risk   
                           บจ. จีอี แคปปิตอล 
2550-2551         : Integration Team  
                           ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

 ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง และเมื่อไม่มี
ข้อซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัระเบยีบวาระนี ้ ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนน โดยให้ที่ประชมุพิจารณา
ลงคะแนนเป็นรายบคุคล ดงันี ้

 1.  นายสุเรช ซูบรามาเนียม    กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายสเุรช ซูบรามาเนยีม กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,605,253,426 100% 

ไม่เห็นด้วย - 0% 

รวม 1,605,253,426 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 
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 2.  นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย      กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,605,253,426 100% 

ไม่เห็นด้วย - 0% 

รวม 1,605,253,426 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 

 วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 ใน

รูปแบบเบีย้ประชุม และอนุมัติหลกัการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการประจ าปี 2563 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ที่ก าหนดวา่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แกก่รรมการ เว้นแต่จา่ยเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบั
บริษัท ทัง้นี ้ ข้อบงัคบับริษัทก าหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะ
พิจารณาและลงมติอนมุตัิ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการ
บริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบยีบบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทมมีติ   เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชมุ (อตัราเดยีวกนักบัปี 2562) 
ค่าเบีย้ประชมุ 

(บาท / คน / ครัง้) 
2563 

ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

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

- - - 

พร้อมทัง้อนมุตัใินหลกัการส าหรับการจา่ยเงินโบนสัประจ าปี 2563 ให้กบัคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้
1. จะพิจารณาจา่ยโบนสักรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีก าไร 
2. จ่ายในอตัราไม่เกิน 5% ของก าไรสทุธิ ทัง้นี ้สงูสดุไม่เกิน 3,000,000 บาท (อตัราเดยีวกนักบัปี 2562) 
3. ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรโบนสัดงักล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน 
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 คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
2563 ในรูปแบบเบีย้ประชมุและอนมุตัิหลกัการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา 
 ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง และเมื่อไม่มี
ข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ทีป่ระชมุพิจารณา และอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 ในรูปแบบเบีย้ประชมุ และอนมุตัิหลกัการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2563 ตามที่
เสนอ 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พจิารณาแล้ว มีมติอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชมุ 
(อตัราเดียวกนักบัปี 2562) 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท / คน / ครัง้) 

2563 
ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

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

- - - 

พร้อมทัง้อนมุตัใินหลกัการส าหรับการจา่ยเงินโบนสัประจ าปี 2563 ให้กบัคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1. จะพิจารณาจา่ยโบนสักรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีก าไร 
2. จ่ายในอตัราไม่เกิน 5% ของก าไรสทุธิ ทัง้นี ้สงูสดุไม่เกิน 3,000,000 บาท (อตัราเดยีวกบัปี 2562) 
3. ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรโบนสัดงักล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน 
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุม 

เห็นด้วย 1,605,253,426 100% 

ไม่เห็นด้วย - 0% 

งดออกเสียง - 0% 

รวม 1,605,253,426 100% 

บตัรเสีย - 
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วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2562 และการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 

 นายมาร์ค เดวดิ เรมมีจนั ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประชมุในวาระนี ้โดยแจ้งให้ที่ประชมุเป็นภาษาองักฤษ และให้
คณุมิศรา วงศ์สินศิริกลุ แปลตามล าดบัดงันี ้

 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.   

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบับริษัท 
ที่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยใน
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

 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: 

 ในปีที่แล้ว บริษัทและบริษัทย่อยมี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ซึง่ไมม่ีความสมัพนัธ์ และไม่มส่ีวนได้เสียกบับริษัท
และบริษัทย่อย รวมทัง้ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว จงึมีความอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วตาม รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ของรายงานประจ าปี เห็นว่าการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั อยู่ใน
เกณฑ์ดี และมมีาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีเป็นท่ียอมรับ อีกทัง้มีความเข้าใจในธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ซึง่จะ
ช่วยให้งานตรวจสอบบญัชีปี 2563 ของบริษัท เป็นไปอยา่งรวดเร็ว คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้พจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 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. 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 ดงัมีรายนามต่อไปนี ้

นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9575 (จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชี 1 ปี (ปี 2562)) 

นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3495 (จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชี 2 ปี (ปี 2560-2561)) 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3500 

นายวชิยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตเลขที่ 4054 

นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5946 (จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชี 5 ปี (ปี 2555-2559)) 

 ทัง้นี ้ในกรณีผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฎิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีอื่นของ
ส านกังานท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชีของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ 

 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 

 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวนเงิน 2,460,000 บาท ตามรายละเอยีดดงันี ้

ค่าสอบบญัชีของบริษัท (บาท)             1,150,000 เพิ่มขึน้ 3.60% จากปีที่ผ่านมา 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย (บาท)  1,310,000 เพิ่มขึน้ 6.50% จากปีที่ผ่านมา 

รวมทัง้สิน้ (บาท)                              2,460,000 เพิ่มขึน้ทัง้สิน้ 5.15% จากปีที่ผ่านมา 
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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. 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี และเห็นชอบให้ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2563 
ทัง้สิน้ไม่เกิน 2,460,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.15 เนื่องจากการขยายธุรกจิของบริษัทย่อย ท าให้ปริมาณงาน
และความรับผิดชอบในการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีเพิ่มขึน้ 

 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. 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามมติที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความ
เห็นชอบ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ซึง่ประกอบด้วยผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัท
เสนอมา เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชปีี 2563 และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2563 เทา่กบั 
1,150,000 บาท (เพิ่มขึน้ 40,000 บาทจากปีที่ผ่านมา) โดยไมร่วมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย จ านวน 1,310,000 บาท 
(เพิ่มขึน้ 80,000 บาทจากปีที่ผ่านมา) 

ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง เมื่อไมม่ีข้อ
ซกัถามเพิม่เติมเก่ียวกบัระเบยีบวาระนี ้ ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2563 และการก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม     ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตักิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมรีายชื่อ ดงันี ้ 

 นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9575 หรือ 

 นายเสถียร วงศ์สนนัท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3495 หรือ 

 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3500 หรือ 

 นายวชิยั รุจิตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4054 หรือ 

 นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5946  
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จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี ส าหรับปี 2563 และที่ประชมุแล้วมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,460,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนในการสอบบญัชีส าหรับบริษัทประจ าปี 2563 เป็น
จ านวนเงิน 1,150,000 บาท และส าหรับบริษัทในกลุ่ม จ านวน 1,310,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,605,253,431 100% 

ไม่เห็นด้วย - 0% 

รวม 1,605,253,431 100% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 
หมายเหต ุ: ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ 4 ราย รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุ 69 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,605,253,431 หุ้น 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรว่าให้มวีาระอื่นๆ นีไ้ว้ในการประชมุผู้ ถือ
หุ้นทกุครัง้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามหารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะน าต่างๆ แกค่ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ฝ่ายจดัการของ
บริษัท อย่างไรก็ดี ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเตมิ 2544) ก าหนดไว้
ว่าผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพจิารณาเร่ืองอื่น
นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชญินดัประชมุอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจวุาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นซึง่ประสงคจ์ะให้มีการพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดในการประชมุครัง้นี ้

ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็น มีผู้ ถือหุ้นถามค าถามดงันี  ้

ค าถาม: ตวัแทนสมาคมส่งเสริมนกัลงทนุไทย ได้ถามว่า ในสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ซึง่เป็น
วิกฤตการณ์ที่แตกตา่งจากที่เคยเกิดขึน้ ซึง่มีผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ในและต่างประเทศ สร้างความไม่แน่นอนต่อ
การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ ขอเรียนถามทา่นผู้บริหารว่า บริษัทมีแผนจดัการความเส่ียงในกรณีนีอ้ยา่งไร 

ค าตอบ: คณุสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ได้แจ้งว่า ในแงก่ารจดัการความเส่ียง อนัดบัแรกบริษัทให้ความส าคญักบัพนกังานของ  BSM 
Group ก่อน โดยในชว่งที่ผ่านมาเมื่อเร่ิมมกีระแสการระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19  บริษัทจดัให้มีการตรวจวดัอณุหภมูิทกุ
เช้า และจดัหาเคร่ืองฟอกอากาศติดตัง้ในสถานท่ีท างาน จดัให้มเีจลล้างมือ และแจกหน้ากากให้กบัพนกังานทกุทา่น ปัจจบุนั
มีการตรวจวดัอณุหภมูติอนเช้ากอ่นเข้าท างานและก่อนออกไปส่งสินค้า เพื่อให้ลกูค้ามีความมัน่ใจว่าบริษัทได้ตระหนกัถึง
ความส าคญัในเร่ืองนี ้ ส่วนเร่ืองความเส่ียงในแง่ธุรกิจ การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลต่ออตุสาหกรรมทีเ่ป็น
ลกูค้าของบริษัท บางอตุสาหกรรมได้มีการชะลอตวั เช่น โครงการต่างๆทีเ่ป็นส่วนของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมีการชะลอตวั 
ไม่มีโครงการใหม่ บริษัทกเ็ปล่ียนไปเน้นท าการตลาดในอตุสาหกรรมที่ยงัมกีารเติบโต เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล หรือ อาจจะเป็น
งาน renovateในส่วนของโรงแรมต่างๆแทน 
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ผลจาก COVID-19 บริษัทมองว่าอาจจะส่งผลดีต่อธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ของ BSM Group ในอนาคต อยา่งเช่น 
โครงการแสนสรา เนื่องจากประเทศไทยรับมือกบั COVID-19 ได้ค่อนข้างดี เป็นท่ีต้องการของต่างชาติที่ต้องการเกษียณอายุ
ในประเทศไทยมากขึน้  

 

ค าถาม: ตวัแทนสมาคมส่งเสริมนกัลงทนุไทย ได้ถามความคืบหน้าของการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านการทจุริต (โครงการ CAC) 
ของบริษัท  

ค าตอบ: คณุสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ได้แจ้งว่า บริษัทได้เห็นความส าคญัในเร่ืองนี ้บริษัทได้มีคา่นิยมในเร่ือง integrity ซึง่ได้ปลกูฝัง
ให้กบัพนกังานทกุๆคนให้ตระหนกัในเร่ืองนี ้ และทางบริษัทกม็ีขัน้ตอนและขบวนการในการแจ้งเบาะแสการกระท าที่ทจุริต 
และมีการจดัตัง้คณะกรรมการในการพิจารณาเร่ืองนี ้ ส าหรับการเข้าร่วมโครงการ CAC เนื่องจากช่วงต้นปีมีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ท าให้บริษัทต้องโฟกสัในเร่ืองนีก้่อน แต่ทัง้นีบ้ริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ บริษัทและกลุ่มบริษัท
ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการไมป่ระพฤติในทางทจุริตอยู่แล้ว ซึง่บริษัทได้เปิดรับเร่ืองร้องเรียนผ่านทาง website และมี hot line 
ให้โทรเข้ามาแจ้งได้ตลอด 

 

ค าถาม: มีผู้ ถือหุ้นท่านหน่ึง ได้สอบถามเก่ียวกบัการขยายธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท  

ค าตอบ: นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ ได้แจ้งต่อที่ประชมุวา่ ปีนีท้ีค ดีเวลลอปเมนท์ จะโฟกสัที่จะโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ทีค 
สขุมุวิท 39 ให้หมด และจะโอนโครงการ ทีค สาทร ปัจจบุนับริษัทมีที่ดินในสต็อกที่รอเปิดโครงการในท าเลตา่งๆ จ านวน 3 
โครงการ แตจ่ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ท าให้ต้องเล่ือนการเปิดโครงการออกไป บริษัทก าลงั
วางแผนท่ีจะเพิม่ทางเลือกให้กบัลกูค้า โดยก าลงัท าโครงการแนบราบเพิ่มขึน้มา ซึง่เป็นหนึง่ในสามโครงการท่ีได้ซือ้ที่ดินไว้แล้ว 
สรุปคือ ปี 2563 นีบ้ริษัทยงัไมม่ีการลงทนุเพิ่มเติม บริษัทจะพฒันาที่ดินท่ีมีอยูแ่ล้ว และจะเน้นการโอนโครงการท่ีก าลงัพฒันา 

ค าตอบ: นายสเุรช ซูบรามาเนียม ได้แจ้งต่อที่ประชมุวา่ ส าหรับโครงการแสนสรา มีที่ดินที่สามารถสร้างอพาร์ทเม้นท์มากขึน้ 
และก็มีที่ดินอีก 7 ไร่ที่สามารถพฒันาได้ ปัจจบุนัแสนสราได้วางมดัจ าส าหรับเฟส 2 แล้ว ซึง่สามารถพฒันาโครงการเพิ่มเติมได้
ในอนาคต  

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้น ซกัถาม หรือ แสดงความเห็นอีก ผู้ด าเนินการประชมุจงึเชิญท่านประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดการ
ประชมุ  
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ปิดประชุม 

 นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานทีป่ระชมุ กล่าวขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านท่ีเสียสละเวลามาเข้า
ร่วมประชมุในวนันี ้ และได้กล่าวปิดประชมุเวลา 11.27 น.  

 
   

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ / ประธานท่ีประชมุ 

( นายเอนก  พิเชฐพงศา ) 
   
   

ลงชื่อ  เลขานกุารบริษัท / ผู้บนัทึกการประชมุ 

( นางสาวพรศิริ  กศุลภชุฌงค์   ) 
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