รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุม เมื่อ วัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ. ห้อ งประชุมชั้น 11 บริษั ท อนัน ดา ดี เ วลลอปเม้น ท์ จากัด
(มหาชน) อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1) ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
2) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์
3) นายนพพร เทพสิทธา
4) นายวิบลู ย์ รัศมีไพศาล
5) นายศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์
6) นายชานนท์ เรืองกฤตยา
7) นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
8) นายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต
9) นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง
10) นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ
แทน และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทมีจานวนทัง้ หมด 10 คน และเข้าร่วมประชุมจานวน 10 คน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุม
เท่ากับร้อยละ 100.00
ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1) นายวุฒิธิภทั ร์ สุรเชษฐคมสัน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบัญชี
2) นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
2) นางสาววิไลพร เชาว์วิวฒ
ั น์กลุ
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ทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีเอ็น 36 จากัด
1) นายเนรมิต ตรงพร้อมสุข
2) นางสาวณัชชา ศรีสพุ รวิชยั
ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท เป็ นผูช้ ีแ้ จงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และ
วิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง และผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษใน
เรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ ท่านนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงในวาระเลือกตัง้ กรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระในวาระที่ 6
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงทัง้ หมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านัน้ เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทย เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
เท่านัน้ จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทัง้ หมดแล้ว ต้องไม่เกินจานวนสิทธิ
ออกเสียงที่มีอยู่ ทัง้ นี ้ หากผูร้ บั มอบฉันทะที่เป็ น คัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจานวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็ น
การงดออกเสียง
วิธีการออกเสียงลงคะแนน
บริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมเฉพาะผูท้ ่ีประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านั้น โดยขอให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ รบั จากการลงทะเบียน
และขอความกรุณายกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนาไปตรวจนับคะแนน โดย
บริษัทจะนาคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน สาหรับผู้ถือหุน้ ที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านนัน้ มีมติ
เห็นด้วยตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือ หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทุกราย ไม่ว่า
จะออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี และในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการ
บริษัท เป็ นผูป้ ระกาศผลการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบ หลังจากที่การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้ สุดลง
โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนน
เสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัทได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
สิน้ สุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นาคะแนนเสียงดังกล่าว มาคานวณรวมเป็ นคะแนนเสียงอีก
2. ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว
ผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่ได้รบั แจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผถู้ ือหุน้ นั้น มอบฉันทะมาทุก
ประการ
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3. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้ว
เสร็จ บริษัทขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ทงั้ หมดให้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
4. ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
บริษัท ก่อนที่เลขานุการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนั้น
มีมติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนัน้ ๆ
5. ในกรณีท่ีไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระ
ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ซึ่งมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะว่า จะลงมติ ไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทได้บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว
กรณีท่ถี ือเป็ นบัตรเสีย
1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะจากผูล้ งทุน
ต่างประเทศ ที่แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
2. การแก้ไข หรือ ขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมิได้ลงนามกากับไว้
3. บัตรลงคะแนนที่ชารุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะคืนทัง้ หมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิน้ เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
ขัน้ ตอนการประชุม
ในการประชุมจะดาเนินการประชุมเรียงตามลาดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ เขียนคาถามหรือ
ข้อคิดเห็นไว้ในกระดาษที่บริษัทได้จดั เตรียมไว้ โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี ้ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยขอความกรุณาผู้
ถือหุน้ โปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมดาเนินอย่างราบรื่นและเพื่อเป็ นการบริหารการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่
กาหนด
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียน ขอ
มอบหมายให้นายเนรมิต ตรงพร้อมสุข และนางสาวณัชชา ศรีสพุ รวิชยั ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จากัด ทา
หน้าที่เป็ นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
หลังจากนัน้ นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล แจ้งให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง จานวน 5 ราย และผูถ้ ือหุน้ ที่รบั มอบฉันทะจานวน 64 ราย รวมผูถ้ ือหุน้ จานวน 69 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้
2,085,541,445 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 62.5725 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ทัง้ นี ้ มีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม
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ทัง้ สิน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม
เริ่มการประชุม
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิ ด
การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ประธานเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งได้จดั ขึน้ เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
14 วันนับแต่วนั ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2563 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,080,548,345
100.0000
0
0.0000
5,000,000
0

หมายเหตุ:

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 6,900 หุน้ นับเป็ นจานวน
หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน 2,085,548,345 หุน้

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีเ้ ป็ น วาระรับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท
ประจาปี 2563 โดยบริษัทได้จัดทารายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี
2563 และได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 แล้ว
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หลัง จากนั้น ประธานได้ม อบหมายให้ นายเสริม ศักดิ์ ขวัญ พ่ ว ง กรรมการ เป็ น ผู้ร ายงานสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ได้สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 ดังนี ้
ในปี 2563 บริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็ นจานวนเงินทั้งสิน้ 18,345 ล้านบาท โดยเป็ นยอดโอน
กรรมสิทธิ์ท่ีมาจากโครงการใหม่ท่ีสร้างแล้วเสร็จ คิดเป็ นสัดส่วนถึงร้อยละ 50 ซึ่งมีมลู ค่ายอดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการ
ใหม่ ท่ี ส ร้า งแล้ว เสร็ จ เพิ่ ม ขึ ้น ร้อ ยละ 14 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2562 โดยที่ ย อดโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นปี 2563 เป็ น โครงการ
คอนโดมิเนียมใหม่ท่สี ร้างแล้วเสร็จจานวน 7 โครงการ ซึ่งเป็ นไปตามแผนงานที่บริษัทได้กาหนดไว้ โดยในรอบไตรมาสที่ 1
ปี 2563 มีโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ ท่ีสร้างแล้ว เสร็จ จานวน 2 โครงการ คือ (1) โครงการ Ideo Q Victory และ (2)
โครงการ Elio Del Nest และในช่วงไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ ท่ีสร้างแล้วเสร็จ มี
จานวน 5 โครงการ คือ (1) โครงการ Ashton Asoke Rama 9 (2) โครงการ Ideo Q Sukhumvit 36 (3) โครงการ Ideo
Mobi Sukhumvit Eastpoint (4) โครงการ Ideo Ratchada Sutthisan และ (5) โครงการ Elio Sathorn Wutthakat
สาหรับยอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2563 มาจากลูกค้าชาวต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 21 ซึ่งใกล้เคียง
กับปี 2562 ส่วนยอดขายในปี 2563 มาจากโครงการเดิม ในสัดส่วนร้อยละ 100 นอกจากนี ้ ในปี 2563 บริษัทประสบ
ความสาเร็จในการปิ ดการขายโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรร รวมทัง้ อาคารในแนวราบรวมทัง้ สิน้ จานวน
9 โครงการ คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 31,578 ล้านบาท
ในปี 2563 บริษัทมีกาไรจากการประกอบกิจการธุรกิจหลักเป็ นจานวนเงิน 975 ล้านบาท โดยที่ในปี 2562
บริษัทมีกาไรจากธุรกิจหลักจานวน 1,209 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 นี ้ บริษัทได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินงานของบริษัท
ย่อยซึ่งประกอบธุรกิจก่อสร้าง คิดเป็ นจานวนเงิน 1,022 ล้านบาท ทาให้บริษัทมีผลขาดทุนตามที่ระบุไว้ในงบการเงิน ณ.
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 207 ล้านบาท
สาหรับ พัฒ นาการและการด าเนิ น การด้านการต่อ ต้านคอร์รัป ชั่น ในปี 2563 นั้น บริษั ท อยู่ใ นระหว่าง
ดาเนินการให้เป็ นไปตามแบบประเมินฉบับล่าสุด Version 4.0
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึง แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มี
การลงคะแนนเสียง
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จดั ทางบการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบ
การเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
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บัญชีรบั อนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง เป็ นผูร้ ายงานในรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ได้สรุปงบการเงินของบริษัทประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
รายการตามงบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมรายได้
ส่วนแบ่งกาไรจากกิจการร่วมค้า
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยรวม

ณ 31 ธันวาคม 2563
43,298
25,863
17,435
5,243
1,076
(6,366)

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2562
48,795
30,321
18,474
7,711
1,117
(7,975)

ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

(160)

(148)

กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

(207)

705

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุน้ )

(0.19)

0.09

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายเมธี อันอดิเรกกุล ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า รายการขาดทุนจากการ
ดาเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได้ท่แี สดงไว้ในงบกาไรขาดทุน หมายถึงอะไร
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการยกเลิกการดาเนินงานด้านธุรกิจก่อสร้าง ของ
บริษัทย่อย จึงมีการบันทึกบัญชีแสดงรายการขาดทุนจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณางบการเงินของบริษัทประจาปี
2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปี 2563 สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทล่ี ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,083,862,545
100.0000
0
0.0000
1,705,900
0
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หมายเหตุ:

ในวาระนีม้ ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 20,100 หุ้น นับเป็ น
จานวนหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน 2,085,568,445 หุน้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 และการงดจ่ายเงินปั นผล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
ห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่หา้ มมิให้แบ่งเงินปั นผล อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทได้จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองจนครบจานวน
ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว กล่าวคือ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงไม่จาเป็ นต้อง
จัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็ นทุนสารองอีก
ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการไม่
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 และการงดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลการดาเนินงานรวม
ขาดทุน อีกทั้งบริษัทต้องการสารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืม รวมทั้งเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผูถ้ ือ หุน้ มีข อ้ สงสัย ใดๆ ประธานจึง ให้ข อที่ป ระชุม ผูถ้ ือ หุน้ พิจ ารณาการไม่จ ดั สรรกาไรสุท ธิ
ประจาปี 2563 และการงดจ่ายเงินปั นผล
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการไม่จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 และการงดจ่ายเงินปั นผลตามที่เสนอ โดยมี
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,085,520,045
99.9968
65,000
0.0031
0
0

หมายเหตุ:

ในวาระนีม้ ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 16,600 หุ้น นับเป็ น
จานวนหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน 2,085,585,045 หุน้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปแบบของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม
บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและลงมติ
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คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนว
ปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของบริษัท ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด
(Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 14 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2. ค่าเบีย้ ประชุมเป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั นี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายเดือน
เบีย้ ประชุม/ครั้ง
200,000
25,000

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

75,000

25,000

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

75,000

25,000

กรรมการตรวจสอบ

65,000

25,000

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

65,000

25,000

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

30,000

-

3. โบนัส พิจารณาจากผลกาไรของบริษัทและจานวนเงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ การจัดสรรโบนัส
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาการจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละคน
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่ อ ไม่ มี ผู้ถื อ หุ้น มี ข้อ สงสัยใดๆ ประธานจึ ง ให้ขอที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น พิ จ ารณาการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2564
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ให้ก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 รวมทั้งสิน้ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
14,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
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มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึ่งมาประชุม
2,085,520,045
99.9968
65,000
0.0031
0
0.0000
0
0.0000

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อีกทัง้ เพื่อให้ผถู้ ือ
หุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็ นอิสระ จึงขอเชิญ กรรมการทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการออกจากห้องประชุม
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ น
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ท่สี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ เข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2564 มีกรรมการที่ครบวาระและต้องออกจากตาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท จานวน 3 คน ดังนี ้
1. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์
กรรมการอิสระ
2. นายวิบลู ย์ รัศมีไพศาล
กรรมการอิสระ
3. นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่า นายพูลศักดิ์
ตัน สิ ท ธิ พัน ธ์ นายวิ บู ล ย์ รัศ มี ไ พศาล และนางสาวพัช ราวลัย เรื อ งกฤตยา เป็ น ผู้มี ค วามรู ้ค วามสามารถ และมี
ประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูล
ของบุคคลซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จดั ส่ง
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
หลังจากนัน้ ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการกรรมการทัง้
3 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ เป็ นรายบุคคล
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ (2) นายวิบูลย์ รัศมี
ไพศาล และ (3) นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
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6.1 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,085,179,345
99.9805
405,700
0.0194
0
0

6.2 นายวิบลู ย์ รัศมีไพศาล
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,085,179,345
99.9805
405,700
0.0194
0
0

6.3 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,085,179,345
99.9805
405,700
0.0194
0
0

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุน้
พิจารณาแต่งตัง้ บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นสานักงานสอบบัญชีท่มี ีความเป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชี และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีท่เี หมาะสม เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2564 โดยเสนอให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท
1. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
2. นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
3. นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
4. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659
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และเสนอให้พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวน 1,600,000 บาท ทั้งนี ้ ค่าสอบบัญชี
ดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จาเป็ นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้น ซึ่งเป็ นไป
ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิท่วั ไป
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่ม ีผู ถ้ ือ หุ น้ มีข อ้ สงสัย ใดๆ ประธานจึง ให้ข อที่ป ระชุม ผูถ้ ือ หุน้ พิจ ารณาแต่ง ตัง้ ผูส้ อบบัญ ชีแ ละ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้แก่ นางสาวสุมนา พันธ์
พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้ส อบบัญชีรับอนุ ญ าต
ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 เป็ น
ผู้สอบบัญชีข องบริษัทและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 1,600,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,085,520,045
99.9968
65,000
0.0031
0
0

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายเมธี อันอดิเรกกุล ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า ที่ผ่านมาบริษัทมีการ
ออกหุน้ กู้ (Perpetual Bond) ไปแล้วกี่ชดุ อัตราดอกเบีย้ ประมาณเท่าไร อยู่ในรายการใดบ้างในงบดุล งบกาไรขาดทุน
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
ลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) จานวน 8 ชุด วงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบีย้ เฉลี่ยร้อยละ 8.56
ซึ่งแสดงรายการไว้ในงบการเงินของบริษัทฉบับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรายการส่วนของผูถ้ ือหุน้
ก่อนปิ ดการประชุมผูถ้ ือหุน้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 10 ราย และผูถ้ ือหุน้ ที่รบั มอบฉันทะ
จานวน 66 ราย รวมผูถ้ ือหุน้ จานวน 76 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 2,085,586,545 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 62.5738 ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
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เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และ
ขอปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ปิ ดประชุม เวลา 10.45 น.
-ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี(ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธานที่ประชุม
-นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)
เลขานุการบริษัท
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