บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ครั้งที่ 1/2565
_______________________________

เวลาและสถานที่
ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ส านั ก งานของบริ ษั ท เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็ นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เริ่มการประชุม
นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุ การที่ประชุมได้ กล่ าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น
และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้ วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 อันเป็ นโรคติดต่ออันตรายตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุกท่านได้ ทราบกันดีอยู่ แล้ ว คณะกรรมการของบริษัทจึงได้ มีมติ ให้ จัด การ
ประชุ มในครั้งนี้เป็ นการประชุ มผ่ านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริการที่ผ่านการรับรองจากสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นผู้จัดการระบบการ
ประชุมในครั้งนี้ โดยจะทาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กฎหมายกาหนด
หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผ้ ูถือหุ้นของบริษัทเข้ าร่วมประชุม
ผ่ านสื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ท้ั ง ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะแล้ ว จ านวน 28 ราย นั บ เป็ นจ านวนหุ้ นได้
3,211,811,900 หุ้น จากจานวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 63.95 ของจานวนหุ้นทั้งหมด
ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว
เลขานุ การที่ประชุ ม ได้ แนะนากรรมการของบริษัท ที่เข้ าร่ วมประชุ ม ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์ ในวัน นี้
ให้ ท่ปี ระชุมทราบดังต่อไปนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
1. นายอานันท์
ปันยารชุน
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสุนันทา
เตียสุวรรณ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางวรรณา
ธรรมศิริทรัพย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายเจษฎา
พรหมจาต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ต่อศักดิ์
เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จดั การ
7. นายฐิติวุฒิ
สุขพรชัยกุล
กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายณัฐวิทย์
บุณยะวัฒน์
กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายทินวรรธน์ มหธราดล
กรรมการและกรรมการบริหาร
10. ดร.ชัชวิน
เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการ
11. นายไพบูลย์
วงศ์จงใจหาญ
กรรมการ
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการจ านวน 11 คน เข้ าร่ ว มประชุ ม ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ครบ คิดเป็ นร้ อยละ 100
และผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ก็ได้ เข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อช่วยคณะกรรมการชี้แจงข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้ วยแล้ ว
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เลขานุ การที่ประชุมได้ ช้ ีแจงให้ ท่ปี ระชุมทราบเกี่ยวกับ วิธีการส่งคาถามในแต่ละวาระของการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะปฏิบัติดังนี้
1. ผู้ถือหุ้ นสามารถส่งคาถามในแต่ ละวาระโดยพิมพ์คาถามของท่านทางเมนู Chat ในโปรแกรม
Zoom โดยพิมพ์ข้อความส่งคาถามมาที่ ESTAR Q & A แล้ วกดปุ่ ม Enter เพื่อส่งคาถามเข้ ามายังระบบ
2. ในการถามค าถามแต่ ล ะครั้ ง ขอความกรุ ณ าให้ ผ้ ู เข้ าร่ วมประชุ ม โปรดแจ้ ง ชื่ อ และนามสกุ ล
พร้ อมระบุว่าท่ านมาด้ วยตนเองหรือเป็ นผู้รับ มอบฉั นทะ ก่อ นเริ่ม ถามค าถามทุ กครั้ง เพื่ อประโยชน์ในการ
จดบันทึกการประชุมให้ ถูกต้ องครบถ้ วน
สาหรับวิธกี ารลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะปฏิบัติดังนี้
1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ ผ้ ูถือหุ้ นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome
หรือ Web Browser เพื่อทาการลงคะแนนในแต่ละวาระที่เมนู E-Voting เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ ว ระบบ
จะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้ กดตกลง เพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณี ท่ีผ้ ู ถือ หุ้ นต้ องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าได้ ด้ วยการกดเลือ กลงคะแนนใหม่
อีกครั้ง แต่หากวาระได้ ถูกปิ ดการลงคะแนนไปแล้ ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
3. เมื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นลงคะแนนเสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว ขอให้ กลั บ มายั ง หน้ าโปรแกรม Zoom หน้ า
E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
4. ระบบจะทาการรวบรวมคะแนน โดยนับ คะแนนรวมจากผู้ ถื อหุ้ น ที่ลงคะแนนผ่ าน E-Voting
และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนล่วงหน้ าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
5. หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนใดๆ เลย จะถือว่า เห็นด้ วย และหากไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วย
หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้ วยตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
6. ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
7. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนาคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียง ไปหักออกจากจานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นจานวนเสียงที่เห็นด้ วย
8. ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้สอบถามมติจากที่ประชุมและแจ้ งผล
การลงมติให้ ท่ปี ระชุมทราบ
ทั้งนี้ การเข้ าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน การถามคาถาม การตอบคาถามและการ
ลงคะแนนเสียงได้ มีการชี้แจงขั้ นตอนรายละเอียดให้ กับผู้ถือหุ้ นทราบตามคู่มือการเข้ าใช้ งานระบบ E-AGM
ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมล์ท่ผี ้ ูถือหุ้นได้ ส่งมาแจ้ งไว้ กบั บริษัทแล้ ว
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปั ญหาทางด้ านเทคนิค สามารถโทรติดต่อ เจ้ าหน้ าที่บริษัท โอเจ อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด ที่เบอร์ 02-079-1811
เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า บริษัทได้ ทาการประกาศเชิญชวนให้ ท่านผู้ถือหุ้นของ
บริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทกาหนดผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565
ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได้ เรี ย นเชิ ญ นายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น ประธานกรรมการ ท าหน้ าที่ ป ระธาน
ที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิ ดประชุมต่อไป

2

ประธานได้ กล่ าวต้ อนรับผู้ถือหุ้ นและแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท้งั ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษั ท
แล้ ว ประธานจึงขอเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด
(มหาชน) และประธานได้ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ ชีว เลขานุ การที่ประชุมและทีมงานช่ วยดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ครั้งที่ 1/2564
เลขานุการที่ประชุมได้ เสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่
1/2564 ซึ่งประชุ ม เมื่ อ วันที่ 17 มิ ถุ นายน 2564 และบริษัท ได้ จัด ส่ง สาเนารายงานการประชุ ม ดั งกล่ าวให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
เลขานุ การที่ประชุ มได้ สอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้ นท่านใดมีข้อความที่จะแก้ ไขหรือไม่ ? เมื่อไม่ มีผ้ ูถือหุ้ น
ท่านใดขอให้ แก้ ไข เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติ :
หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติ รบั รองรายงานการประชุม สามัญผู ถ้ ือหุน้ ของ
บริษทั ครั้งที่ 1/2564 ว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนราย
27
1
28

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,211,811,899
1
3,211,811,899

คิดเป็ นร้อยละ
100
100

วาระที่ 2 พิจารณารับ ทราบผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการบริ ษ ัท ในรอบปี ที่ ผ่ านมาและรายงาน
ประจาปี 2564
เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได้ เรี ยนเชิ ญ ดร.ต่ อ ศั ก ดิ์ เลิ ศ ศรี ส กุ ลรั ต น์ กรรมการผู้ จั ด การ เป็ นผู้ รายงาน
ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้ รายงานภาพรวมโครงการในปี
2564 รวมทั้งหมด 8 โครงการ มูลค่ารวม 6,924 ล้ านบาท ในกรุงเทพมหานคร มีท้ังหมด 4 โครงการ มูลค่า
รวม 4,837 ล้ านบาท ในจังหวัดระยอง 4 โครงการ มูลค่ารวม 2,086 ล้ านบาท
โครงการในกรุงเทพมหานคร เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมระดับกลางถึงบน 3 โครงการ ภายใต้ ช่ ือ
โครงการควินทารา ตั้งอยู่ท่ี สุขุมวิท 42 สุขุมวิท 52 และสุขุมวิท 39 และอีก 1 โครงการทาวน์โฮม บ้ านแฝด
ระดับพรีเมี่ยมได้ แก่ โครงการเอสทารา พัฒนาการ 20 และโครงการในจังหวัดระยองอีก 4 โครงการ ได้ แก่
โครงการเวลาน่า กอล์ฟ เฮ้ าส์ โครงการเวลาน่า อะโมด้ า โครงการบรีซ แอท อีสเทอร์นสตาร์ ฟอเรสโต้ ในตลาด
ระดับกลาง และโครงการแกรนด์เวลาน่า ในระดับพรีเมี่ยม
สาหรับผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ยอดขาย
ยอดรายได้ และยอดกาไรสุทธิท่บี ริษัททาได้ ตามรายละเอียดดังนี้
(1) บริษัท มี ยอดขายจากการขายอสังหาริม ทรัพ ย์ ในปี 2564 จ านวน 1,334 ล้ านบาท ลดลง
ร้ อ ยละ 40 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ปี 2563 ซึ่ง อยู่ ท่ี 2,220 ล้ านบาท โดยปี ที่ ผ่ านเปิ ดโครงการใหม่ แ นวราบ
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โครงการเวลาน่ า อะโมด้ า เนื่ อ งจากผลกระทบการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด 19 จึ ง ยั ง ไม่ ได้ เปิ ดโครงการ
คอนโดมิเนียมใหม่ในปี ที่ผ่านมา
(2) บริษัทมียอดรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 จานวน 1,326 ล้ านบาท ลดลง
ร้ อ ยละ 51 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2563 ซึ่ ง อยู่ ท่ี 2,680 ล้ านบาท เกิ ด จากในปี 2563 เป็ นรอบการโอน
กรรมสิทธ์คอนโดมิ เนียมโครงการควินทารา ทรี เฮ้ าส์ สุขุม วิท 42 ซึ่งเป็ นโครงการขนาดใหญ่ มูลค่ า 1,500
ล้ านบาท แต่ในปี 2564 เป็ นรอบการโอนกรรมสิทธิ์โครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 ซึ่งเป็ นโครงการขนาด
เล็กกว่าที่มี มูลค่าโครงการประมาณ 600 ล้ านบาท
(3) บริ ษั ท มี ก าไรสุ ท ธิ เ ฉพาะกิ จ การในปี 2564 จ านวน 19 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 90
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ท่ี 192 ล้ านบาท ตามยอดรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ลี ดลง
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ระหว่างปี 2559 กับปี 2564 ของโครงการ
แนวราบกับแนวสูง จากร้ อยละ 8:92 ปรับเป็ นร้ อยละ 51:49 และระหว่างโครงการในกรุงเทพมหานครกั บ
จังหวัดระยอง จากร้ อยละ 6:94 ปรับเป็ นร้ อยละ 29:71 ซึ่งเป็ นการขยายโครงการในแนวราบและในเขตพื้นที่
EEC ทาให้ บริษัทมีพ้ ืนฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้น
สาหรับแผนงานในปี 2565 ที่บริษัทให้ ความสาคัญ ด้านโอกาส ได้ แก่ นโยบายภาครัฐที่ช่วยกระตุ้น
อสังหาริมทรัพย์ เช่น การผ่อนคลายมาตรการ LTV การลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจานอง ปริมาณบ้ านคงค้ าง
ที่ลดลงจากการชะลอตัวในการเปิ ดโครงการใหม่ในปี ที่ผ่านๆ มา ยังมีกาลังซื้อของ Real Demand อยู่ในตลาด
สาหรับบ้ านแนวราบและคอนโดมิเนียมในระดับราคากลางถึงล่ าง ด้านความท้าทายที ย่ ังต้องเผชิญอยู่ ได้ แก่
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังมีอยู่ ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลต่อรายได้ และกาลังซื้อของ
ลูกค้ า ภาระหนี้ครัวเรือนภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับสูงและการเพิ่มขึ้นของ NPL ทาให้ การปล่ อยสินเชื่อ
ยังคุมเข้ ม ราคาวัสดุก่อสร้ างปรับตัวสูงขึ้น ความต้ องการซื้อของลูกค้ าต่างชาติและนักลงทุนยังไม่กลับมา กลยุทธ์
ในปี 2565 ที่บริษัทให้ ความสาคัญ ได้ แก่ ด้านธุรกิจ เน้ นขยายโครงการใหม่แนวราบและปรับรูปแบบโครงการ
แนวสู ง เพื่ อ ตอบโจทย์ ก ลุ่ ม “Real Demand” พั ฒ นาโครงการบน Landbank ที่ มี อ ยู่ เน้ นท าเลศั ก ยภาพ
ด้ วยขนาดโครงการที่เหมาะสม เพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาด เร่งขายโครงการพร้ อมอยู่เพื่อแปลงเป็ นรายได้ ให้ มาก
ที่สุด บริหารกระแสเงินสดโดยรักษาสมดุล ระหว่างรายรับและควบคุมรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาและ
มองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ๆ ผ่านความร่ วมมือกับพันธมิตร ด้านลูกค้า พัฒนาโครงการด้ วยแนวคิด
“Smart Living 360” ที่ เน้ น การคิ ด ครบเผื่ อ ลูก ค้ าในทุ ก มิ ติ ของการใช้ ชี วิต พั ฒ นา Eastern Star Park และ
Eastern Star Foresto เพื่อให้ มี Full Function Facilities ที่ตอบโจทย์การใช้ ชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง ใส่ใจการ
พัฒ นาคุณ ภาพของสินค้ าและมาตรฐานการให้ บ ริการเพื่ อให้ ลูกค้ าได้ รับความพึ งพอใจสูงสุด สอดคล้ องกับ
Lifestyle ในปั จ จุ บั น โดยมี เป้ าหมายยอดขายในปี 2565 อยู่ ท่ี 1,700 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 27 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปี 2564 และมีสัดส่วนรายได้ ระหว่างบ้ านและคอนโดมิเนียม เป็ น 56:44 และเป้ าหมายรายได้
ในปี 2565 อยู่ท่ี 1,700 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นร้ อยละ 28 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ด้ วยสัดส่วนรายได้ ระหว่าง
บ้ านและคอนโดมิเนียม เป็ น 48:52
ในปี 2565 จะมี ก ารเปิ ดโครงการใหม่ 4 โครงการ แบ่ งเป็ นกรุง เทพมหานคร 2 โครงการ และ
จังหวัดระยอง 2 โครงการ ทั้งนี้ จะมีการประเมินสถานการณ์อกี ครั้งก่อนเปิ ดโครงการจริง
ตามที่บริษัทได้ ดาเนินการยื่นคาขอคารับรองการเป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือที่เรียกว่า “CAC” และได้ รับการรับรองการเป็ นสมาชิกเรียบร้ อยแล้ ว
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564
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เลขานุการที่ประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะมีข้อสอบถามหรือมีเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับผล
การดาเนินงานที่ต้องการให้ คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่? เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม
เลขานุการที่ประชุมได้ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่าน
มาและรายงานประจาปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
เลขานุการที่ประชุมได้ เรียนเชิญนายฐิ ติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียดให้
ที่ประชุมพิจารณา
นายฐิ ติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ได้ ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เห็นภาพรวมทั้งหมดของ
งบการเงินรวมของปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดค่ อนข้ างมาก ดังนั้น จึงขอนาตัวเลขใน
งบการเงิน บางรายการที่มี ค วามสาคั ญ เสนอต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยไม่ ได้ ท าให้ สาระสาคั ญ เปลี่ยนแปลงไปอย่ างมี
นัยสาคัญ โดยจะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุ สาหรับรายละเอียดต่างๆ ของงบการเงินท่านผู้ถือหุ้ น
สามารถที่จะดูได้ จากงบการเงินที่ได้ นาส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม และหากท่านผู้ถือหุ้นท่าน
ใดสงสัยประเด็นใดก็สามารถสอบถามได้ ขอสรุปดังนี้
(1) เงินสดและเทียบเท่าเงินสด ปี 2564 มีจานวน 363 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 325
ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 47
(2) อสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่ระหว่างการพัฒนาและพัฒนาแล้ ว ประกอบด้ วย 2 รายการดังนี้
(2.1) ต้ นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้ าคงเหลือประกอบด้ วย ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
ที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ค่าออกแบบ สินค้ าคงเหลือ และดอกเบี้ยจ่าย เป็ นต้ น ในปี 2564
มีจานวน 2,868 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 164 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 5 สาเหตุหลักที่ลดลง
เนื่ อ งจากเมื่ อ บริ ษั ท รั บ รู้ ร ายได้ จ ากการโอนในงบก าไรขาดทุ น บริ ษั ท ก็จ ะโอนบางส่ วนของต้ น ทุ น พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์และสินค้ าคงเหลือดังกล่าวไปเป็ นต้ นทุนขายในงบกาไรขาดทุน และมีการโอนที่ดินบางแปลงไป
ยังรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(2.2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้ วย ที่ดินให้ เช่า เช่ น ให้ โลตัสเช่าที่บ้านฉาง
บ้ านและอพาร์ท เม้ น ท์ให้ เช่ าที่บ้ านฉาง และรวมถึงที่ดิ นที่ถือไว้ เผื่ อการเพิ่ มของมู ลค่ าทรัพ ย์สิน ในปี 2564
มีจานวน 946 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 37 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้ อยละ 4 สาเหตุหลักมาจากการ
รับโอนจากข้ อ (2.1) และการโอนกลับจากการตั้งด้ อยค่ า เนื่องจากทรัพ ย์สินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่ น ราคาที่ ดิน
เป็ นต้ น และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
(3) ที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนาปี 2564 มีจานวน 1,923 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563
จานวน 128 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้ อยละ 7 สาเหตุหลักเกิดจากการซื้อที่ดินเพิ่ม 1 แปลง
(4) ต้ น ทุ นเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งสัญ ญาที่ ท ากับ ลู ก ค้ า ในปี 2564 มี จ านวน 69 ล้ านบาท ลดลงจาก
ปี 2563 จ านวน 67 ล้ านบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 49 เกิด จากการจ่ ายค่ าคอมมิ ช ชั่ น สาหรั บ โครงการใหม่ ท่ี
เปิ ดขาย ซึ่ งจะบั น ทึก เป็ นต้ นทุ น เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่งสัญ ญาที่ ท ากับ ลูก ค้ า หรื อ รายการทรัพ ย์ สิน โดยจะรับ รู้เป็ น
ค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุน เมื่อเกิดการโอน เพื่อ Match กับรายได้ เช่ น โครงการควินทารา ทรี เฮ้ าส์ สุขุมวิท
42 และโครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 เป็ นต้ น
(5) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2564 จานวน 414 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 16
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4 เกิดจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลง
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(6) สินทรัพย์รวม ในปี 2564 จานวน 6,753 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 451 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 6
ด้ านหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้ วย
(1) หนี้สนิ จะแบ่งหนี้สนิ ออกเป็ น 2 ส่วนประกอบด้ วย ดังนี้
(1.1) หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย รายการนี้ส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยเงินดาวน์ ของลูกค้ าที่ซ้ ือ
โครงการ ปี 2564 มีจานวน 474 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 240 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 34
(1.2) หนี้ สิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย ปี 2564 มี จ านวน 1,395 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563
จานวน 179 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 11 ประกอบด้ วย
(1.2.1) ปี 2564 บริษัทไม่มีหนี้สนิ ส่วนนี้ แต่ยังมีวงเงินคงเหลืออยู่
(1.2.2) เงินกู้ยืมระยะยาว ปี 2564 มีจานวน 1,395 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563
จานวน 179 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 11 สาเหตุหลักมาจากบริษัทได้ มีการกู้ยืม เพื่อการก่อสร้ างโครงการ
และซื้อที่ดินเพิ่ม ขณะเดียวกัน บริษัทได้ ชาระคืนเงินกู้ระยะยาวทั้งหมดแล้ วของโครงการ โครงการ ควินทารา
อาเท่ สุขุมวิท 52
(2) เมื่ อ น ารายการข้ อ (1.1) บวกกับ ช้ อ (1.2) จะเป็ นหนี้ สิน รวม โดยในปี 2564 มี จ านวน
1,869 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 419 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 18
(3) กาไรสะสม (ยังไม่ได้ จัดสรร) ในปี 2564 จานวน 23 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 30
ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 57 ตามกาไรที่ลดลง
(4) ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ในปี 2564 จ านวน 4,884 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 32
ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 1
สรุปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ประกอบด้ วย
รายได้ จ ากการขาย ค่ าเช่ าและบริ ก าร ในปี 2564 จ านวน 1,253 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563
จานวน 1,393 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 53 สาเหตุหลักมาจาก
- ปี 2563 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้ จากโครงการควินทารา ทรี เฮ้ าส์ สุขุมวิท 42 ซึ่งเป็ นโครงการ
ขนาดใหญ่ มูลค่าประมาณ 1,500 ล้ านบาท เริ่มโอนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็ นการโอนล็อตใหญ่ ทาให้
เหลือส่วนที่มาโอนในปี 2564 ลดลง
- ปี 2564 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้ จากโครงการควินทารา อาเท่ สุขมุ วิท 52 แต่เป็ นโครงการขนาด
เล็ก มูลค่ารวมประมาณ 600 ล้ านบาท
- ในปี 2563 รับรู้รายได้ จากการขายที่ดินออกไป 2 แปลง
ต้ นทุนขาย/ค่ าเช่ าและบริการ ในปี 2564 จานวน 917 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 881
ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 49 ตามรายได้ ท่ลี ดลงด้ วย
กาไรขั้นต้ น ในปี 2564 จานวน 336 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 512 ล้ านบาท หรือลดลง
ร้ อยละ 60
รายได้ อ่ืน ในปี 2564 จานวน 73 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 39 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้ อยละ 115
โอนกลั บ ขาดทุ น จากการลดมู ลค่ าของสิน ทรั พ ย์ เป็ นรายการรายได้ ซึ่ ง เกิด จากการประเมิ น ของ
ผู้ประเมินอิสระ โดยในปี 2564 จานวน 17 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 จานวน 2 ล้ านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 13
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ขาดทุนจากการลดมูลค่ าของสินทรัพย์ เป็ นรายการค่ าใช้ จ่ายซึ่งเกิดจากการประเมินของผู้ประเมิน
อิส ระ โดยในปี 2564 ไม่ มี การตั้ ง ขาดทุ น จากการลดมู ลค่ าของสิ น ทรั พ ย์ ขณะที่ ปี 2563 มี จ านวน 101
ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 100
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2564 จานวน 380 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 141
ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 27
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน ในปี 2564 จานวน 18 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 7 ล้ านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 64
ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ในปี 2564 จานวน 9 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 63 ล้ านบาท หรือ
ลดลงร้ อยละ 88 ตามกาไรที่ลดลง
กาไรสุท ธิ ในปี 2564 จานวน 19 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 173 ล้ านบาท หรือ ลดลง
ร้ อยละ 90 แต่ถ้าเป็ นงบการเงินเดี่ยว ซึ่งยังไม่รวมผลการดาเนินงานของบริย่อย 2 บริษัท มีกาไรสุทธิ ประมาณ
32 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจาก บริษัทย่ อยที่ทาธุรกิจสนามกอล์ฟ มีผลการดาเนินงานขาดทุน เนื่องจากปิ ด
ดาเนินกิจการประมาณ 2 เดือนในปี 2564 เป็ นไปตามมาตรการโควิด ของหน่วยงานราชการ
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ (งบการเงินรวม) ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ประกอบด้ วย
กาไรต่ อหุ้ น (บาท/หุ้ น) ในปี 2564 จานวน 0.004 บาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 0.034 บาท
หรือลดลงร้ อยละ 89
อัตรากาไรขั้นต้ น(%) ในปี 2564 จานวนร้ อยละ 27 ลดลงจากปี 2563 จานวนร้ อยละ 5 หรือลดลง
ร้ อยละ 16
อัต รากาไรสุทธิ(%) ในปี 2564 จานวนร้ อยละ 1 ลดลงจากปี 2563 จานวนร้ อยละ 6 หรือลดลง
ร้ อยละ 80
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน(ล้ านบาท) ในปี 2564 จานวน 75 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2563
จานวน 484 บาท หรือลดลงร้ อยละ 87
D/E Ratio(เท่ า) ในปี 2564 จานวน 0.38 เท่ า ลดลงจากปี 2563 จานวน 0.08 เท่ า หรือ ลดลง
ร้ อยละ 18
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท/หุ้น) ในปี 2564 จานวน 0.97 บาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 0.01
บาท หรือลดลงร้ อยละ 1
เลขานุ การที่ประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้ นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่ มีผ้ ูถือหุ้ นท่านใด
มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติ :
หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนราย
27
1
28

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,211,811,899
1
3,211,811,899
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คิดเป็ นร้อยละ
100
100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรเงินกาไรและรับทราบการงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2564
เลขานุ ก ารที่ประชุ ม ได้ เรียนเชิ ญ นายฐิ ติ วุฒิ สุขพรชั ยกุ ล กรรมการบริหาร เป็ นผู้ ช้ ี แจงรายละเอียด
ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
กรรมการบริหารได้ ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีกาไรจากผลการดาเนินงานตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 31,584,600.- บาท คณะกรรมการบริษัทจึ งได้ มี มติ ให้ น าเสนอต่ อที่ประชุ ม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มัติการจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1,600,000.- บาท
และการงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการด าเนิ นงานประจ าปี 2564 ให้ แก่ ผ้ ู ถื อหุ้ นของบริษั ท เนื่ องจากบริ ษั ท
มี ความจ าเป็ นต้ องรั กษากระแสเงินสดไว้ เพื่ อรองรั บสถานการณ์ ต่ างๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เลขานุ การที่ประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้ นท่านใดมีข้อสอบถามหรื อไม่ ? เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้ นท่านใด
มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ :
หลังจากที่ ป ระชุ ม ได้พิจารณาแล้ว ที่ ป ระชุม มี ม ติ อนุ ม ตั ิ ก ารจัด สรรเงิน ก าไรส่ว นหนึ่งเป็ นทุ น
สารองตามกฎหมายจานวน 1,600,000.- บาท และการงดจ่ ายเงิน ปั น ผลสาหรับ ผลการด าเนิ น งาน
ประจาปี 2564 ให้แ ก่ ผู ้ถื อ หุ้น ของบริ ษ ัท เนื่ อ งจากบริ ษ ัท มี ค วามจาเป็ นต้อ งรัก ษากระแสเงิ น สดไว้
เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้ นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่
ประชุม มี ม ติ ด ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู ถ้ ือหุ้น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนนดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนราย
27
1
28

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,211,811,899
1
3,211,811,900

คิดเป็ นร้อยละ
100
100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
เลขานุการที่ประชุมได้ ช้ ีแจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ในวาระนี้จะเป็ นการพิจารณาให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และตามข้ อบังคั บของบริษัทที่กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากต าแหน่ งเป็ นจานวนหนึ่งในสามทุ กปี โดยให้
กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ ง แต่มีสิทธิท่จี ะได้ รับการเลือกตั้งให้ กลับ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทได้ อกี ซึ่งในปี นี้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระรวม 4
คนคือ
1. นางสุนันทา
เตียสุวรรณ์
2. นางวรรณา
ธรรมศิริทรัพย์
3. ดร.ชัชวิน
เจริญรัชต์ภาคย์ และ
4. นายทินวรรธน์ มหธราดล
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ทั้งนี้ บริษัทได้ ทาการประกาศเชิญชวนให้ ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทกาหนดผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วัน ที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม
2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้ พิ จารณาถึ งความเหมาะสมในด้ านคุ ณ สมบั ติ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาดังนี้
(1) เลือกตั้งให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ และ นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่งเป็ นกรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่
อีกวาระหนึ่ง
(2) เลือกตั้งให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และ นายทินวรรธน์ มหธราดล ซึ่งเป็ นกรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
ส่ ว นรายนามและประวั ติ รวมทั้ ง ข้ อ มู ล การเป็ นกรรมการและหรื อ การถื อ หุ้ นในบริ ษั ท อื่ น ที่ มี
หรืออาจมี สภาพอย่ างเดี ยวกันและเป็ นหรืออาจเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ ละท่ าน
ที่ ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเลื อ กตั้ งเป็ นกรรมการนั้ น บริ ษั ท ได้ ส่ งให้ ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาพร้ อ มหนั งสื อ
เชิญประชุ มแล้ ว ทั้งนี้ เนื่องจากการลงมติ เลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้ นเป็ นการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเป็ นอิสระอยู่แล้ ว จึงขออนุญาตให้ กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ
เลขานุ การที่ประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ ? เมื่อไม่ มีผ้ ูถือหุ้ นท่านใด
มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติ :
หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมี มติ (1) เลือกตั้งให้นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์ และ
นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่ งเป็ นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้า
ด ารงต าแหน่ งกรรมการและกรรมการอิ สระของบริ ษ ัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง และ (2) เลื อกตั้งให้ดร.ชัชวิ น
เจริญรัชต์ภาคย์ และ นายทินวรรธน์ มหธราดล ซึ่งเป็ นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
ในครั้งนี้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียง
ข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
(1) นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์
มติที่ลง
จานวนราย
จานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
26
3,211,811,499
100
ไม่เห็นด้วย
2
401
งดออกเสียง
รวม
28
3,211,811,900
100
(2) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
มติที่ลง
จานวนราย
เห็นด้วย
27
ไม่เห็นด้วย
1
งดออกเสียง
รวม
28

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,211,811,899
1
3,211,811,900
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คิดเป็ นร้อยละ
100
100

(3) ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
มติที่ลง
จานวนราย
เห็นด้วย
27
ไม่เห็นด้วย
1
งดออกเสียง
รวม
28

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,211,811,899
1
3,211,811,900

คิดเป็ นร้อยละ
100
100

(4) นายทินวรรธน์ มหธราดล
มติที่ลง
จานวนราย
เห็นด้วย
27
ไม่เห็นด้วย
1
งดออกเสียง
รวม
28

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,211,811,899
1
3,211,811,900

คิดเป็ นร้อยละ
100
100

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจานวน 11 คน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายอานันท์
ปันยารชุน
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พินิต
เดชะคุปต์
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. ดร.ต่อศักดิ์
เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
4. นายฐิติวุฒิ
สุขพรชัยกุล
กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายณัฐวิทย์
บุณยะวัฒน์
กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายทินวรรธน์
มหธราดล
กรรมการและกรรมการบริหาร
7. ดร.ชัชวิน
เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการ
8. นายไพบูลย์
วงศ์จงใจหาญ
กรรมการ
9. นางสุนันทา
เตียสุวรรณ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายเจษฎา
พรหมจาต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นางวรรณา
ธรรมศิริทรัพย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจาปี 2565
เลขานุ การที่ประชุม ได้ ช้ ีแจงให้ ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของบริษัทกาหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการจะต้ อง
ได้ รับการอนุ มัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี ที่ผ่านมาได้ อนุ มัติใ ห้ บริษัทจ่ายเงิน
ค่ าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริษัท ภายในวงเงินไม่ เกิน 9,500,000 บาท และสาหรับเงินค่ าตอบแทน
ในปี 2565 นี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุ มัติให้ บริษัทจ่ายเงินค่ าตอบแทน
ให้ แก่ ค ณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่ เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอานาจให้ ค ณะกรรมการบริษัท เป็ น
ผู้ พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ นค่ าตอบแทนดั งกล่ าวให้ แ ก่ ก รรมการแต่ ละท่ านตามความเหมาะสมต่ อ ไป ซึ่ง เท่ ากั บ
ปี 2564 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการในปี ที่ผ่านๆ มา ปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว
เลขานุ การที่ประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้ นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ ? เมื่อไม่ มีผ้ ูถือหุ้ นท่านใด
มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
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มติ :
หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
ของบริษทั ประจาปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000.- บาท โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการ
บริษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่ อไป
โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากหรือเกินกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนราย
27
1
28

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,211,811,899
1
3,211,811,900

คิดเป็ นร้อยละ
100
100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทน
เลขานุ การที่ประชุ ม ได้ ช้ ีแจงให้ ท่ีประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้ องพิ จารณาให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกาหนดต้ องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ แต่กส็ ามารถที่จะได้ รับการแต่งตั้ง
ได้ อี ก ซึ่ งคณ ะกรรม การบ ริ ษั ท ได้ พิ จารณ าเห็ น สม ค วรเสน อขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณ าแต่ งตั้ งให้
นางกิ่ ง กาญจน์ อั ศ วรั ง สฤษฎ์ ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4496 หรื อ นางสาวพิ ม พ์ ใ จ มานิ ต ขจรกิ จ
ผู้สอบบั ญ ชีรับ อนุ ญ าตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวสุม นา พั นธ์พ งษ์ สานนท์ ผู้ สอบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 5872
หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2565 และขอเสนอให้ กาหนดเงินค่ าตอบแทน
ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท
เลขานุ การที่ประชุมได้ สอบถามว่ ามีผ้ ูถือหุ้ นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ ? เมื่อไม่ มี ผ้ ูถือหุ้ นท่านใด
มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ :
หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่ งตั้งให้นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู ส้ อบ
บัญ ชี รบั อนุ ญ าตเลขที่ 4496 หรื อนางสาวพิ ม พ์ใจ มานิ ต ขจรกิ จ ผู ส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 4521
หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุ ภเศรษฐนนท์
ผู ส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 3972 ผู ส้ อบบัญ ชี แ ห่ ง บริ ษ ัท ส านัก งาน อี ว าย จ ากัด เป็ นผู ้ส อบบัญ ชี
ของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2565 และกาหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผูส้ อบบัญชีภายใน
วงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนราย
27
1
28

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,211,811,899
1
3,211,811,900
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คิดเป็ นร้อยละ
100
100

เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได้ แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะกรรมการได้ หมดวาระและเรื่ อ งที่ จ ะเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะมีคาถามที่จะสอบถามหรือไม่?
เมื่ อไม่ มี ผ้ ู ถื อหุ้ นท่ านใดสอบถาม เลขานุ ก ารที่ประชุ ม จึงเรียนเชิ ญ ประธานที่ป ระชุ ม กล่ าวปิ ดการ
ประชุม
ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้ าร่วมประชุมและสนับสนุน
กิจการของบริษัทมาด้ วยดีโดยตลอด และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายอานันท์ ปันยารชุน)

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน)
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