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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 11 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ 
แทน และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2) นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ 
บรหิารความเส่ียง  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

3) นายนพพร เทพสิทธา                 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4) นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

5) นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์ กรรมการ 
6) นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7) นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิริ   กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการบรหิาร  
8) นายประเสรฐิ แต่ดลุยสาธิต กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
9) นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
10) นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา      กรรมการ และกรรมการบรหิาร  

 
ทัง้นี ้กรรมการบริษัทมีจ านวนทัง้หมด 10 คน และเขา้ร่วมประชุมจ านวน 10 คน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการเขา้ร่วมประชุม
เท่ากบัรอ้ยละ 100.00 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นายวฒุิธิภทัร ์สรุเชษฐคมสนั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชี 
2) นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล เลขานกุารบรษิัท 

 
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

1) นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์
2) นางสาววิไลพร  เชาวว์ิวฒันก์ลุ 
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ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีเอ็น 36 จ ากัด 

1) นายเนรมิต ตรงพรอ้มสขุ 
2) นางสาวณชัชา ศรีสพุรวิชยั 

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ีแ้จงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และ
วิธีการออกเสียงลงคะแนน ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหนึ่งหุน้มีหนึ่งเสียง และผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน
เรื่องใด  ผูถื้อหุน้ท่านนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเวน้การออกเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระในวาระท่ี 6 

2. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่าง
หน่ึงเท่านัน้ เวน้แต่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้
เท่านัน้ จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได ้โดยรวมคะแนนเสียงทัง้หมดแลว้  ตอ้งไม่เกินจ านวนสิทธิ
ออกเสียงที่มีอยู่ ทัง้นี ้หากผูร้บัมอบฉันทะที่เป็นคัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจ านวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็น
การงดออกเสียง 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

บรษิัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัการลงคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 

1. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมเฉพาะผูท้ี่ประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียงเท่านั้น โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รบัจากการลงทะเบียน 
และขอความกรุณายกมือขึน้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทไปรบับตัรลงคะแนนดงักล่าว เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน โดย
บริษัทจะน าคะแนนเสียงดงักล่าว มาหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ส าหรบัผู้ถือหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือและไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผูถื้อหุน้ท่านนัน้มีมติ
เห็นดว้ยตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6  เรื่องพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจา้หนา้ที่ของบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทกุราย ไม่ว่า
จะออกเสียงว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี และในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการ
บริษัท  เป็นผูป้ระกาศผลการลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบ  หลงัจากที่การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้สุดลง 
โดยจะแยกคะแนนเสียง  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ส่งบตัรลงคะแนน
เสียง  ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ภายหลงัจากที่เลขานุการบริษัทไดป้ระกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
สิน้สดุลงแลว้ บรษิัทจะไม่น าคะแนนเสียงดงักล่าว มาค านวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน และไดร้ะบกุารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบรอ้ยแลว้ 
ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่ไดร้บัแจกบตัรลงคะแนนเสียง และระบบจะนบัคะแนนเสียงตามที่ผูถื้อหุน้นั้น มอบฉันทะมาทุก
ประการ   
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3. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแลว้ แต่ยังไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแลว้
เสร็จ บริษัทขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหนา้ในวาระที่เหลืออยู่ทัง้หมดใหแ้ก่
เจา้หนา้ที่ของบรษิัทเพื่อบนัทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุ 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของ
บรษิัท ก่อนที่เลขานกุารบรษิัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะนั้น 
มีมติเห็นดว้ย ในการพิจารณาวาระนัน้ๆ 

5. ในกรณีที่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระ
ดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ซึ่งมอบฉันทะไดล้งคะแนนเสียงไวแ้ลว้ในหนงัสือมอบฉันทะว่า  จะลงมติ ไม่เห็นดว้ย 
หรือ งดออกเสียง ซึ่งบรษิัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวไวล่้วงหนา้แลว้ 

กรณีที่ถือเป็นบตัรเสีย    

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทุน
ต่างประเทศ ท่ีแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

2. การแกไ้ข หรือ ขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมิไดล้งนามก ากบัไว ้

3. บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถอ่านผลคะแนนได ้ 

บรษิัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะคืนทัง้หมดทกุวาระเมื่อการประชมุเสรจ็สิน้ เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

ขัน้ตอนการประชมุ 

ในการประชมุจะด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยั 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอ้สงสยัในแต่ละวาระ ขอให้เขียนค าถามหรือ
ขอ้คิดเห็นไวใ้นกระดาษที่บรษิัทไดจ้ดัเตรียมไว ้โดยขอใหแ้จง้ชื่อและนามสกลุ และระบวุ่าเป็นผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 
หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถกูตอ้งและครบถว้น โดยขอความกรุณาผู้
ถือหุน้โปรดใหค้วามรว่มมือ เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินอย่างราบรื่นและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยู่ในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล เลขานุการบริษัท แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า 
เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคลอ้งกับแนวทางที่ดีในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน ขอ
มอบหมายใหน้ายเนรมิต ตรงพรอ้มสขุ และนางสาวณชัชา  ศรีสพุรวิชยั ที่ปรกึษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จ ากัด ท า
หนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

หลงัจากนัน้ นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล แจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง จ านวน 5 ราย และผูถื้อหุน้ที่รบัมอบฉันทะจ านวน 64 ราย รวมผูถื้อหุน้จ านวน 69 ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้
2,085,541,445 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 62.5725 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ทัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุ
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ทัง้สิน้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท ถือว่าครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบรษิัทแลว้ จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบรษิัทเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุ 
  
เร่ิมการประชุม 

ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ไดเ้ปิด
การประชมุเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันที ่28 เมษายน 2563   

 ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อ
วนัท่ี 28 เมษายน 2563 โดยบรษิัทไดส่้งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหก้ับตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 
14 วนันบัแต่วนัประชุมเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2563 ดงักล่าว ไดมี้การบนัทึกอย่างถกูตอ้งครบถว้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณารบัรองรายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2563 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2563 
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 

2563 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,080,548,345 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0     0.0000 
งดออกเสียง 5,000,000  
บตัรเสีย 0  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 6,900 หุน้ นบัเป็นจ านวน
หุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมดจ านวน 2,085,548,345 หุน้  

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

 ประธานไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีเ้ป็นวาระรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2563 โดยบริษัทไดจ้ัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 
2563 และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 แลว้ 
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 หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ  

นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 ดงันี ้

ในปี 2563 บริษัทมียอดโอนกรรมสิทธ์ิใหลู้กคา้เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 18,345 ลา้นบาท โดยเป็นยอดโอน
กรรมสิทธ์ิที่มาจากโครงการใหม่ที่สรา้งแลว้เสร็จ คิดเป็นสดัส่วนถึงรอ้ยละ 50 ซึ่งมีมลูค่ายอดโอนกรรมสิทธ์ิจากโครงการ
ใหม่ที่สร้างแล้วเสร็จเพิ่มขึ ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยที่ยอดโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2563 เป็นโครงการ
คอนโดมิเนียมใหม่ที่สรา้งแลว้เสรจ็จ านวน 7 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานท่ีบรษิัทไดก้ าหนดไว ้โดยในรอบไตรมาสที่ 1 
ปี 2563 มีโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ที่สรา้งแลว้เสร็จ จ านวน 2 โครงการ คือ (1) โครงการ Ideo Q Victory และ (2) 
โครงการ Elio Del Nest และในช่วงไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ที่สรา้งแลว้เสร็จ มี
จ านวน 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 

ส าหรบัยอดโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2563 มาจากลกูคา้ชาวต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21 ซึ่งใกลเ้คียง
กับปี 2562 ส่วนยอดขายในปี 2563 มาจากโครงการเดิมในสัดส่วนรอ้ยละ 100 นอกจากนี ้ในปี 2563 บริษัทประสบ
ความส าเรจ็ในการปิดการขายโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบา้นจดัสรร รวมทัง้อาคารในแนวราบรวมทัง้สิน้จ านวน 
9 โครงการ คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 31,578 ลา้นบาท 

ในปี 2563 บริษัทมีก าไรจากการประกอบกิจการธุรกิจหลกัเป็นจ านวนเงิน 975 ลา้นบาท โดยที่ในปี 2562 
บริษัทมีก าไรจากธุรกิจหลกัจ านวน 1,209 ลา้นบาท ซึ่งในปี 2563 นี ้บริษัทไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินงานของบรษิัท
ย่อยซึ่งประกอบธุรกิจก่อสรา้ง คิดเป็นจ านวนเงิน 1,022 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิัทมีผลขาดทุนตามที่ระบุไวใ้นงบการเงิน ณ. 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 207 ลา้นบาท 

ส าหรับพัฒนาการและการด าเนินการด้านการต่อต้านคอรร์ัปชั่นในปี 2563 นั้น บริษัทอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแบบประเมินฉบบัล่าสดุ Version 4.0 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มี
การลงคะแนนเสียง 
 
มติทีป่ระชุม   ที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 ประธานไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า บริษัทไดจ้ดัท างบการเงินของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ที่ไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุม โดยงบ
การเงินของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าวไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบ



 

- 6 - 

บญัชีรบัอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยประธานไดม้อบหมายใหน้ายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง  เป็นผูร้ายงานในรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง  ไดส้รุปงบการเงินของบรษิัทประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการตามงบการเงนิรวม ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรพัยร์วม  43,298 48,795 
หนีสิ้นรวม 25,863 30,321 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 17,435 18,474 
รวมรายได ้ 5,243 7,711 
ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการรว่มคา้ 1,076 1,117 
ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (6,366) (7,975) 

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีอ  านาจ 
  ควบคมุของบรษิัทย่อย 

(160) (148) 

ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท (207) 705 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาทต่อหุน้) (0.19) 0.09 
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

นายเมธี อนัอดิเรกกลุ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามว่า รายการขาดทนุจากการ
ด าเนินงานท่ียกเลิกสทุธิจากภาษีเงินไดท้ี่แสดงไวใ้นงบก าไรขาดทนุ หมายถึงอะไร 

นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษัทไดม้ีการยกเลิกการด าเนินงานดา้นธุรกิจก่อสรา้ง ของ
บรษิัทย่อย จึงมีการบนัทึกบญัชีแสดงรายการขาดทนุจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 

 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณางบการเงินของบริษัทประจ าปี 

2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,083,862,545 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0     0.0000 
งดออกเสียง 1,705,900 

 

บตัรเสีย 0 
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หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 20,100 หุ้น นับเป็น
จ านวนหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมดจ านวน 2,085,568,445 หุน้  

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการไมจ่ัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบับริษัท ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ
หา้ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน และหา้มบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทไดจ้ดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองจนครบจ านวน
ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ กล่าวคือ จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงไม่จ าเป็นตอ้ง
จดัสรรก าไรสทุธิไวเ้ป็นทนุส ารองอีก   

ประธานไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการไม่
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เนื่องจากในปี 2563 บรษิัทมีผลการด าเนินงานรวม
ขาดทุน อีกทั้งบริษัทตอ้งการส ารองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต และส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม  รวมทั้งเป็น
เงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัท 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ พิจารณาการไม่จดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล 
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการไม่จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยมี

รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,085,520,045 99.9968 
ไม่เห็นดว้ย 65,000     0.0031 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 16,600 หุ้น นับเป็น
จ านวนหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมดจ านวน 2,085,585,045 หุน้  

วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

 ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 22 ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและลงมติ   
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 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดย้ึดถือแนว
ปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท ความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด 
(Market Capitalization) ในขนาดที่ใกลเ้คียงกบับริษัท และอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 14 ลา้นบาท  
2. ค่าตอบแทนอื่น            
       - ไม่มี - 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ย  

1. ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายตามภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
2. ค่าเบีย้ประชุมเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเมื่อเขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้โดยจ่ายใหก้ับกรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้รหิาร ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

รายเดือน เบีย้ประชุม/คร้ัง  

ประธานกรรมการบรษิัท 200,000 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 75,000 25,000 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 75,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 65,000 25,000 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 65,000 25,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 30,000       - 

 
 3. โบนสั พิจารณาจากผลก าไรของบรษิัทและจ านวนเงินปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้การจดัสรรโบนสั 
ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาการจดัสรรเงินโบนสัใหแ้ก่กรรมการแต่ละคน  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564  
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 รวมทั้งสิน้เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

14,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
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มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุม 

เห็นดว้ย 2,085,520,045 99.9968 
ไม่เห็นดว้ย 65,000 0.0031 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี อีกทัง้เพื่อใหผู้ถื้อ
หุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเป็นอิสระ จึงขอเชิญกรรมการทุกคนที่ไดร้ับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการออกจากหอ้งประชมุ  

 ประธานแจง้ต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีครบวาระและตอ้งออกจากต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบรษิัท จ านวน 3 คน ดงันี ้

1. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการอิสระ 
2. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการอิสระ 
3. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดพ้ิจารณากลั่นกรองแลว้มีความเห็นว่า  นายพูลศกัดิ์ 
ตันสิทธิพันธ์ นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา เป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ และมี
ประสบการณอ์นัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเห็นชอบให้
เสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ขอ้มลู
ของบคุคลซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบที่ไดจ้ดัส่ง
ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาเลือกตัง้กรรมการกรรมการทัง้ 
3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการทั้ง 3 คน ไดแ้ก่ (1) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ (2) นายวิบูลย ์รศัมี
ไพศาล และ (3) นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
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 6.1   นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,085,179,345 99.9805 
ไม่เห็นดว้ย 405,700     0.0194 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  

 6.2   นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,085,179,345 99.9805 
ไม่เห็นดว้ย 405,700     0.0194 
งดออกเสียง 0 

 

บตัรเสีย 0 
 

 6.3   นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,085,179,345 99.9805 
ไม่เห็นดว้ย 405,700     0.0194 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2564 

 ประธานไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาแต่งตัง้บรษิทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบ
บญัชี และไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ประกอบกบัมีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท 
ประจ าปี 2564 โดยเสนอใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบรษิัท  
 1. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ 
 2. นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 
 3.   นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ 
 4. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659  
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 และเสนอใหพ้ิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 1,600,000 บาท ทั้งนี ้ค่าสอบบัญชี
ดงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง เป็นตน้ ซึ่งเป็นไป
ตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564  
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดแ้ก่ นางสาวสมุนา พนัธ์

พงษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกุล ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,085,520,045 99.9968 
ไม่เห็นดว้ย 65,000     0.0031 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0 

 

 
วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

นายเมธี อันอดิเรกกุล ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า ที่ผ่านมาบริษัทมีการ
ออกหุน้กู ้(Perpetual Bond) ไปแลว้ก่ีชดุ อตัราดอกเบีย้ประมาณเท่าไร อยู่ในรายการใดบา้งในงบดลุ งบก าไรขาดทนุ 

นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการบริหาร แจง้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการออกและเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ
ลกัษณะคลา้ยทนุ (Perpetual Bond) จ านวน 8 ชดุ วงเงินประมาณ 6,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้เฉล่ียรอ้ยละ 8.56 
ซึ่งแสดงรายการไวใ้นงบการเงินของบรษิัทฉบบัสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในรายการส่วนของผูถื้อหุน้  

ก่อนปิดการประชมุผูถื้อหุน้ มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 10 ราย และผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉนัทะ
จ านวน 66 ราย รวมผูถื้อหุน้จ านวน 76 ราย ถือหุน้รวมกันทัง้สิน้ 2,085,586,545 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 62.5738 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีสละเวลาเขา้รว่มประชมุ และ
ขอปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ปิดประชมุ เวลา 10.45 น. 
 

                            -ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณ-ี 
          (ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี) 
               ประธานท่ีประชมุ 
                                          

                              -นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล- 
 (นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล) 

                       เลขานกุารบรษิัท 


