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เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 
บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 11 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์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 บรหิาร
ความเส่ียง  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

3) นายนพพร เทพสิทธา                 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4) นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน  

5) นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

6) นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิริ   กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร และรองประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

7) นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
8) นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา      กรรมการ และกรรมการบรหิาร  

 
กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1) นายโทโมโอะ นากามรูะ กรรมการ 
 

ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทมีจ านวนทัง้หมด 9 คน และเขา้รว่มประชมุจ านวน 8 คน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการเขา้รว่มประชมุเท่ากับ
รอ้ยละ 88.89 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) ดร. ชยัยทุธ ชณุหะชา ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการเงิน 
2) นายวฒุิธิภทัร ์สรุเชษฐคมสนั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชี 
3) นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล เลขานกุารบรษิัท 
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ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

1) นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์
2) นางสาววิไลพร  เชาวว์ิวฒันก์ลุ 
 
ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค,์ ชินวัฒน ์และพารท์เนอรส์ จ ากัด 

1) นางสาวประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล 
2) นางสาวณชัชารีย ์อภิโชติสรุรศัมี  

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ีแ้จงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และ
วิธีการออกเสียงลงคะแนน ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ให้ถือว่าหนึ่งหุน้มีหนึ่งเสียง และผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน
เรื่องใด  ผูถื้อหุน้ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเวน้การออกเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระในวาระท่ี 6 

2. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ เวน้แต่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีนในประเทศไทย  เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ 
จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได ้โดยรวมคะแนนเสียงทัง้หมดแลว้ ตอ้งไม่เกินจ านวนสิทธิออกเสียง
ที่มีอยู่ ทั้งนี ้หากผูร้บัมอบฉันทะที่เป็นคสัโตเดียนออกเสียงไม่ครบจ านวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออก
เสียง 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัการลงคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 

1. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชมุจะสอบถามที่ประชมุเฉพาะผูท้ี่ประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงเท่านัน้ โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่ไดร้บัจากการลงทะเบียน และขอ
ความกรุณายกมือขึน้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทไปรบับตัรลงคะแนนดงักล่าว เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน โดยบริษัทจะ
น าคะแนนเสียงดงักล่าว มาหักออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  และส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือและไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนน บรษิัทจะถือว่าผูถื้อหุน้ท่านนัน้มีมติเห็นดว้ย
ตามที่ประธานที่ประชมุเสนอ ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ เจา้หนา้ที่ของบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทุกราย ไม่ว่าจะออกเสียงว่า 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และใน
การประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท  เป็นผูป้ระกาศผล
การลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบ  หลงัจากที่การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง  เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ส่งบตัรลงคะแนนเสียง  ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
ภายหลงัจากที่เลขานกุารบรษิัทไดป้ระกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาร  สิน้สดุลงแลว้ บรษิัทจะไม่น าคะแนนเสียง
ดงักล่าว มาค านวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก 
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2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน และไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบรอ้ยแลว้  
ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่ไดร้บัแจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผูถื้อหุน้นั้น มอบฉันทะมาทุก
ประการ   

3. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแลว้ แต่ยงัไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถอยู่รว่มประชมุจนแลว้เสรจ็ 
บริษัทขอความร่วมมือโดยการส่งบตัรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหนา้ในวาระที่เหลืออยู่ทัง้หมดใหแ้ก่เจา้หนา้ที่
ของบรษิัทเพื่อบนัทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุ 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ไดส่้งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของ
บรษิัท ก่อนที่เลขานกุารบรษิัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ มี
มติเห็นดว้ย ในการพิจารณาวาระนัน้ๆ 

5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระ
ดังกล่าว เวน้แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ซึ่งมอบฉันทะไดล้งคะแนนเสียงไวแ้ลว้ในหนังสือมอบฉันทะว่า จะลงมติ ไม่เห็นดว้ย 
หรือ งดออกเสียง ซึ่งบรษิัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวไวล่้วงหนา้แลว้ 

กรณีที่ถือเป็นบตัรเสีย    

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทุน
ต่างประเทศ ท่ีแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

2. การแกไ้ข หรือ ขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมิไดล้งนามก ากบัไว้ 

3. บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถอ่านผลคะแนนได ้ 

บรษิัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะคืนทัง้หมดทกุวาระเมื่อการประชมุเสรจ็สิน้ เพื่อประโยชนใ์น
การตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

ขัน้ตอนการประชมุ 

ในการประชมุจะด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยั 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอ้สงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ เขียนค าถามหรือ
ขอ้คิดเห็นไวใ้นกระดาษที่บริษัทไดจ้ดัเตรียมไว ้โดยขอใหแ้จง้ชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 
หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถกูตอ้งและครบถว้น โดยขอความกรุณาผูถื้อ
หุ้นโปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมด าเนินอย่างราบรื่นและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยู่ในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคลอ้งกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน ขอ
มอบหมายใหน้างสาวณัชชารีย ์อภิโชติสรุรศัมี ที่ปรกึษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากัด ท า
หนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 
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หลงัจากนัน้ นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล แจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ย
ตนเอง จ านวน 35 ราย และโดยการมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ จ านวน 63 ราย รวมจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด จ านวน 98 ราย นบั
รวมจ านวนหุน้ได ้2,249,984,171 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 67.5063 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท ทัง้นี ้มีผูถื้อหุน้
เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท ถือว่าครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับของบริษัทแลว้ จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 
  
เร่ิมการประชุม 

ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธาน”) ไดเ้ปิดการ
ประชมุเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวันที ่25 เมษายน 2562   

 ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อ
วนัที่ 25 เมษายน 2562 โดยบริษัทไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 
วันนับแต่วันประชุมเรียบรอ้ยแลว้ ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้

ประจ าปี 2562 ดงักล่าว ไดมี้การบนัทึกอย่างถูกตอ้งครบถว้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณารบัรองรายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 

2562 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,250,884,572 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0     0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 900,401 หุน้ นบัเป็นจ านวน
หุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมดจ านวน 2,250,884,572 หุน้  
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วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562  

 ประธานไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้เป็นวาระรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2562 โดยบริษัทไดจ้ดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 
และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 แลว้ 

 หลงัจากนัน้ ประธานไดม้อบหมายให ้ดร. ชยัยทุธ ชณุหะชา ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการเงิน เป็นผูร้ายงาน
สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ  

ดร. ชยัยทุธ ชณุหะชา  ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 ดงันี ้

ในปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 853 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 1,545 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 64 จากปี
ก่อน จากสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในสภาวะชะลอการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทั้งปัจจัย
ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ้ก าไรที่ลดลงยงัเป็นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทนุในกิจการรว่มคา้ สรุปว่ายอดโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการรว่มทนุท่ีสรา้งเสรจ็พรอ้มโอนในปี 2562 นอ้ยกว่าในปี 2561 ที่
มีโครงการร่วมทุนขนาดใหญ่สรา้งเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธ์ิ เช่น โครงการไอดีโอ สขุุมวิท 93 โครงการแอชตนั อโศก และ
โครงการ แอชตนั จฬุา-สีลม 

บริษัทมียอดโอนกรรมสิทธ์ิทั้งหมดจ านวน 20,020 ลา้นบาท โดยบริษัทมียอดโอนกรรมสิทธ์ิจากโครงการ
พรอ้มโอน (Ready to Move) คิดเป็นสดัส่วนถึงรอ้ยละ 60 เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่อยู่ระดบัรอ้ยละ 26 และถา้พิจารณาเป็นมลูคา่
ยอดโอนจากโครงการเดิมเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 40 จากปีก่อน เป็น 11,933 ลา้นบาท ในปี 2562 บริษัทมุ่งเนน้การสรา้งผลก าไร
จากโครงการพรอ้มโอนกรรมสิทธ์ิ (Ready to Move) และเนน้การก ากบัดแูลกระแสเงินสดใหก้บับรษิัทไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ยอดโอนกรรมการสิทธ์ิในปี 2562 เป็นโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ที่สรา้งเสรจ็และพรอ้มโอนกรรมสิทธ์ิจ านวน 
8 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทไดว้างไว ้นอกจากนี ้ในปี 2562 บริษัทมีลูกคา้ท่ีโอนกรรมสิทธ์ิดว้ยเงินสดอยู่ใน
ระดบัรอ้ยละ 41 ซึ่งประกอบดว้ยลกูคา้ชาวไทยรอ้ยละ 19 และลกูคา้ต่างประเทศรอ้ยละ 22  

ในปี 2562 นี ้บรษิัทไดก้ระชบัความสมัพนัธก์บัมิตซุย ฟโูดซนั ซึ่งถือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจที่ส  าคญัของบรษิัท 
ด้วยการร่วมทุนในโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึน้อีกจ านวน 3 โครงการ และโครงการเซอรว์ิสอพารท์เม้นท์ (Service 
Apartment) จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทัง้สิน้ 14,400 ลา้นบาท ท าใหจ้ านวนโครงการร่วมทุนทัง้หมด
ระหว่างบรษิัทและมิตซุย ฟโูดซนั มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 34 โครงการ และคิดเป็นมลูค่าโครงการรวมทัง้สิน้ 142,400 ลา้นบาท  

ความคืบหนา้ในการด าเนินมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น บริษัทไดม้ีการประเมินความเส่ียงการเกิด
ทุจริตคอรร์ัปชั่นเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โดยในปี 2563 นี ้บริษัทจะมีการพัฒนาและจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ปรับปรุง
นโยบายและขัน้ตอนการท างาน ตลอดจนจดัใหม้ีการอบรมในองคก์รและจดัใหม้ีการส่ือสารกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

น.ส. สพุีรณัฐ กวีวจัน์ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้

1.  จากสถานการณ ์COVID-19 กระทบกับโครงการของบริษัทอย่างไรบา้ง และบริษัทมีแผนในการลด
ความเส่ียงอย่างไร รวมถึงแผนการดูแลพนกังาน 
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2.  รูปแบบการด าเนินธุรกิจของบริษัทจะมีการปรบัเปลี่ยนไปอย่างไร หลงัเหตุการณ ์COVID-19 และกล
ยุทธ ์(The Game Changer) 

3. บริษัทมีแผนในการซือ้หุน้คืนหรือไม่ในเรว็ๆ นี ้

4. ในแผนที่จะเปิด Somerset Rama 9 และ LYF Sukhumvit 8 ในไตรมาส 2/63 ยงัเป็นไปตามแผนหรือไม่ 
อย่างไร และจะกระทบกับรายไดท้ี่จะเขา้มาในปีนีอ้ย่างไร 

นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงดงันี ้ 

1. สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ที่เกิดขึน้ ท าใหบ้รษิัทตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนแผนธุรกิจ
ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เนื่องจากปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตอ้งท างาน
จากที่บา้น (Work From Home) โดยบริษัทไดจ้ดัท าแผนการตลาดร่วมกับผูใ้หบ้ริการ (Supplier) ในดา้นเฟอรน์ิเจอร ์เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และพฤติกรรมของลกูคา้ที่เปลี่ยนไป ส าหรบัการดูแลพนกังานในช่วงสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 นัน้ บริษัทไดอ้อกมาตรการใหพ้นกังานท างานจากที่บา้นโดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาชว่ยใน
การท างาน และจดัใหม้ีการติดตามเรื่องสขุภาพ ความปลอดภยัของพนกังานและความสะดวกในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อช่วยลดความเส่ียงในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

2. บริษัทไดม้ีการปรบัรูปแบบการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยใชก้ลยุทธท์างการตลาดแบบออนไลนเ์พิ่ม
มากขึน้ ดว้ยการใชโ้ปรแกรม “Ananda iStore” เพื่อช่วยในการขายและการใหบ้ริการทางออนไลน ์อีกทัง้ยงัคงให้
ความส าคญักับกลยุทธท์างการตลาดแบบออฟไลนอ์ีกดว้ย  

3. บริษัทไม่มีแผนในการซือ้หุน้คืน 

4. บริษัทคาดว่าจะเปิดโครงการ Somerset พระราม 9 และโครงการ Lyf สขุุมวิท 8 ในช่วงไตรมาสที่ 3 
ของปี 2563 เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลกระทบในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 
โดยบริษัทไดต้ัง้เป้ารายไดจ้ากธุรกิจเซอรว์ิสอพารต์เมน้ท ์(Service Apartment) ประมาณ 100-200 ลา้นบาท  

นาย ยุตินนัท ์บูรณะสิน ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า ขณะนี ้เห็นว่า ทางบริษัทมีเงินสดในมือมากแลว้ มีแผนลด 
Perpetual Bond หรือคืน Perpetual Bond เมื่อไหร่ เพราะเห็นว่า Perpetual Bond ท าใหก้ าไรสทุธิต่อหุน้ลดลงอย่างมี
นยัส าคญั  

นายชานนท ์เรืองกฤตยา ชีแ้จงว่า บริษัทยงัอยู่ระหว่างการศึกษาแผนในการใชส้ิทธิไถ่ถอน (Call option) 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ (Perpetual Bond)  

นางสาวอารี กองพฒันพ์าณิชย ์ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามเรื่องหุน้กูข้องบรษิัทมี
จ านวนเท่าไหร่ จะมีผลกระทบจากโควิด 19 มากนอ้ยแค่ไหน  

นายชานนท ์เรืองกฤตยา ชีแ้จงว่า บริษัทมีหุน้กูท้ัง้หมดจ านวน 15,970 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดแผนการ
ก าหนดช าระคืนดงันี ้
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ปีที่ครบก าหนด (ลา้นบาท) 
2563 3,000 
2564 5,408 
2565 3,723 
2566 3,840 
รวม  15,970 

 
นายปฐมนั บูรณะสิน ผูถื้อหุน้ ขอทราบแผนงาน Serviced Apartment ของแต่ละโครงการ คาดผลก าไร

ขาดทุนอย่างไรบา้ง 

นายชานนท ์เรืองกฤตยา ชีแ้จงว่า ในปี 2563 นี ้บริษัทคาดว่าจะเปิดโครงการ Somerset พระราม 9 ใน
เดือนกรกฎาคม 2563 และโครงการ Lyf Sukhumvit 8 ในช่วงไตรมาสที่ 3 ในปีนี ้ส าหรบัปี 2564 คาดว่าจะเปิดโครงการ 
Ascott Thonglor และ Ascott Sathorn และในปี 2565 จะเปิดโครงการ Somerset Pattaya ตามล าดบั โดยบริษัทคาดว่า
จะเริ่มมีรายไดจ้ากการเปิดโครงการดงักล่าวในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

นาย สิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า แนวโนม้อสงัหาริมทรพัยใ์นกลุ่มคอนโดที่ราคา 1-4 ลา้นบาท 
และราคา 4 ลา้นบาทขึน้ไป แนวโนม้จะเป็นอย่างไร 

นายชานนท ์เรืองกฤตยา ชีแ้จงว่า แนวโนม้ตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นช่วงนี ้ผูซ้ือ้ที่เป็นนกัลงทุนมีแนว้โนม้ที่
ลดลง ส่วนผูซ้ือ้เพื่อการอยู่อาศยัมีแนวโนม้ที่ดีขึน้ โดยที่คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าและมีราคาที่ไม่สงูมากนกัยงัเป็นท่ีตอ้งการ
ของลกูคา้มากกว่าคอนโดมิเนียมที่มีราคาแพง 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มี
การลงคะแนนเสียง 
 
มติทีป่ระชุม   ที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

 ประธานไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า บรษิัทไดจ้ดัท างบการเงินของบรษิัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ โดยงบการเงินของ
บริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2562 ดงักล่าวไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
ของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
โดยประธานไดม้อบหมายให ้ดร. ชยัยทุธ ชณุหะชา  เป็นผูร้ายงานในรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

ดร. ชยัยทุธ ชณุหะชา ไดส้รุปงบการเงินของบรษิัทประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดงันี ้
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการตามงบการเงนิรวม ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรพัยร์วม  48,795 41,573 
หนีสิ้นรวม 30,321 23,584 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 18,474 17,989 
รายไดร้วม 9,203 10,555 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 811 2,493 
ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 704 2,398 
ก าไรสทุธิต่อหุน้ 0.09 0.65 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม 
 
เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ พิจารณางบการเงินของบริษัทประจ าปี 

2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562  
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่

เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,249,179,672 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0     0.0000 
งดออกเสียง 1,705,900 

 

บตัรเสีย 0 
 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 1,000 หุน้ นบัเป็นจ านวน
หุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมดจ านวน 2,250,885,572 หุน้  

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบับรษิัท ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้
ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของ
ทนุจดทะเบียน และหา้มบรษิัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทไดจ้ัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองจนครบจ านวนตามที่
กฎหมายก าหนดแลว้ กล่าวคือ จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดงันัน้ บริษัทจึงไม่จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไร
สทุธิไวเ้ป็นทนุส ารองอีก  โดยประธานไดม้อบหมายให ้ดร. ชยัยทุธ ชณุหะชา  เป็นผูร้ายงานในรายละเอียดต่อที่ประชมุ 
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ดร. ชยัยุทธ ชุณหะชา ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2562 บริษัทมี
ก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นจ านวน 1,459,171,953 บาท และมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นจ านวน 
3,967,577,156 บาท จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอตัรา 0.1175 บาทต่อหุน้ คิดเป็น
เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 391,627,500 บาท  

บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล  โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ต่อผูถื้อหุน้เป็นหลัก เช่น การส ารองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทุน
หมนุเวียนภายในบรษิัท โดยในปี 2562 นี ้บรษิัทไดจ้่ายเงินปันผลในอตัรารอ้ยละ 26.84 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และรอ้ยละ 55.58 เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บรษิัท 

อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลในอตัรา 0.091 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 303,303,000 บาท ซึ่งบรษิัทไดจ้่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไปแลว้ 
เมื่อวันที่  6 กันยายน 2562 ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากก าไรจากผลการ
ด าเนินงานในอตัรา 0.0265 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน 88,324,500 บาท ทัง้นี ้บรษิัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ 
(Record Date) เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผลในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 25 พฤษภาคม 
2563  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ พิจารณาการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 
2562 และการจ่ายเงินปันผล 
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หจ้ดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.1175 บาทต่อ

หุน้ คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 391,627,500 บาท โดยบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไปแลว้ในอตัรา 

0.091 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 303,303,000 บาท เมื่อวนัที่ 6 กันยายน 2562 ดงันัน้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผล
ในส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยจ่ายจากก าไรจากผลการด าเนินงานในอัตรา 0.0265 บาทต่อหุน้ คิดเป็น
จ านวนเงิน 88,324,500 บาท ทัง้นี ้บรษิัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการ
รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยมี
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,250,885,572 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0     0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 22 ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและลงมติ   

 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดย้ึดถือแนว
ปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท ความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด 
(Market Capitalization) ในขนาดที่ใกลเ้คียงกับบริษัท และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 14 ลา้นบาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินเท่ากับค่าตอบแทนที่ไดร้บัการอนุมตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในปี 2562 

2. ค่าตอบแทนอื่น    
        - ไม่มี - 

ความเห็นของคณะกรรมการขา้งตน้ เป็นความเห็นของคณะกรรมการที่ไดแ้จง้ไวห้นงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2563 ก่อนท่ีจะมีการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึ่งผลการด าเนินงานของบริษัทไดร้บัผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาขอปรับลดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ลดลงจากเดิม 
จ านวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท เป็น จ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ย  

1. ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งเป็นไปตามภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
2. ค่าเบีย้ประชุมเป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ส าหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่ง

สามารถสรุปไดด้งันี ้

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. การจัดสรรโบนัส รวมทั้งค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม มอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บรษิัทเป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการแต่ละคน  
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563  
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทใ์หก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 รวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุม 

เห็นดว้ย 2,250,957,572 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 72,000 หุน้ นบัเป็นจ านวน
หุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมดจ านวน 2,250,957,572 หุน้  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานที่ประชุมในวนันี ้เป็นกรรมการที่
ครบก าหนดออกตามวาระตามขอ้บงัคบัของบรษิัทในปีนี ้และเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อีกทัง้
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเป็นอิสระ จึงขอเชิญกรรมการทุกคนที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการออกจากหอ้งประชุม และเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทที่ก าหนดไว ้จึงมอบหมาย
ใหน้ายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์รองประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุและด าเนินการประชมุในวาระนี ้

 นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์แจง้ต่อที่ประชมุว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 
เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีครบวาระและตอ้งออกจากต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบรษิัท จ านวน 3 คน ดงันี ้

1. ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  
3. นายโทโมโอะ นากามรูะ กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณากลั่นกรองแลว้มีความเห็นว่า ดร.ณรงคช์ยั อคัร
เศรณี นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง และนายโทโมโอะ นากามรูะ เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณอ์นัจะเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ขอ้มลูของบุคคลซึ่งไดร้บัการ
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เสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบที่ไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกบั
หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาเลือกตัง้กรรมการกรรมการทัง้ 3 
คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุมีมติเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน ไดแ้ก่ (1) ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี (2) นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง และ 
(3) นายโทโมโอะ นากามรูะ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 6.1   ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,247,853,472 99.8621 
ไม่เห็นดว้ย 3,104,200     0.1379 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  

 6.2   นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,249,509,272 99.9357 
ไม่เห็นดว้ย 1,448,400 0.0643 
งดออกเสียง 0 

 

บตัรเสีย 0 
 

 6.3   นายโทโมโอะ นากามรูะ 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,177,155,429 96.7213 
ไม่เห็นดว้ย 73,802,243     3.2787 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 100 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ท่ี
เขา้รว่มประชมุทัง้หมดจ านวน 2,250,957,672 หุน้  
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ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 เลขานุการบริษัทไดเ้ชิญ ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการ กลบั
เขา้หอ้งประชมุ เพื่อท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุ  

วาระที ่7 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการและการเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม ่

 ประธานไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการ จากเดิมจ านวน 9 คน เป็นจ านวน 10 คน และเลือกตัง้กรรมการเขา้ใหม่ จ านวน 
1 คน คือ นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้การเพิ่มจ านวนกรรมการและการเลือกตัง้กรรมการเขา้ใหม่ ไดผ่้านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว้  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ พิจารณาการเพิ่มจ านวนกรรมการ  และ
เลือกตัง้กรรมการเขา้ใหม่  

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติใหบ้ริษัทเพิ่มจ านวนกรรมการ จากเดิมจ านวน 9 คน เป็นจ านวน 10 คน และเลือกตัง้กรรมการ
เขา้ใหม่ จ านวน 1 คน คือ นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการ
ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,235,903,872 99.3776 
ไม่เห็นดว้ย 14,003,800 0.6224 
งดออกเสียง 1,050,000  
บตัรเสีย 0 

 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2563 

 ประธานไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบ
บญัชี และไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท 
ประจ าปี 2563 โดยเสนอใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บรษิัท  
 1. นายโสภณ เพิ่มศิรวิลัลภ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ 
 2. นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 
 3.   นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ 
 4. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ 
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 5. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5872 

 และเสนอใหพ้ิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 1,900,000 บาท ซึ่งเป็นอตัราเดียวกันกบัปี 
2562 ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่จ่ายจรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 
เป็นตน้ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563  
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดแ้ก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุง้นภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/
หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์
สานนท ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออก
เสียงลงคะแนนดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,249,538,772 99.9369 
ไม่เห็นดว้ย 1,419,600 0.0631 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0 

 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 700 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ท่ี
เขา้รว่มประชมุทัง้หมดจ านวน 2,250,958,372 หุน้  

วาระที ่9 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั 

ประธานไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการ
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ที่ไดม้ีการเพิ่มทางเลือกใหบ้ริษัทสามารถประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยบริษัทมหาชน
จ ากดัที่ประสงคจ์ะใหม้กีารประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั และเนื่องดว้ยมี
การแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยค าสั่ ง
หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานเุบกษา และมีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 4 เมษายน 2560 ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม เรื่องสิทธิของผูถื้อหุน้
ในการขอเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ไม่มีกฎระเบียบใดบงัคบัใหบ้ริษัทมหาชนตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
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ของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทยังไม่แกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว 
บรษิัทก็ยงัมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 100 ที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหม่ดว้ย  

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 24 เรื่องการประชุม
คณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และขอ้ 31 เรื่องการเรียกประชุมวิสามญัโดยผูถื้อหุน้ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้
แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ไดม้ีการบังคับใชพ้ระราช
ก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และเพื่อมิให้เกิดความซ า้ซอ้น พระราชก าหนดฉบับนีก้็ได้
ก าหนดใหย้กเลิกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บริษัทจึงมี
ความประสงคท์ี่จะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทจากที่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับพระ
ราชก าหนดฉบบัดงักล่าวที่ไดอ้อกภายหลงัจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติเห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคับของ
บริษัท โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ จากเดิมที่มีการเสนอใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัจ านวน 2 ขอ้ เป็นขอ้เสนอใหแ้กไ้ขขอ้บงัคับ
จ านวน 7 ขอ้ โดยขอมอบหมายใหน้างสาวประทุมพร สมบูรณพ์ูลผล ที่ปรกึษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และ
พารท์เนอรส์ จ ากดั เป็นผูช้ีแ้จงในรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ไดก้ าหนดใหย้กเลิกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่องการประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยสาระส าคญัของรายละเอียดที่แตกต่างคือ การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามพระราชก าหนดฉบบันี ้
ไม่มีเงื่อนไขว่าผูเ้ขา้ร่วมประชุมอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ขององคป์ระชุมจะตอ้งอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน รวมถึงไม่มีเงื่อนไขว่า
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะตอ้งอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งส่งผลให้การจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสส์ามารถกระท าได้
โดยสะดวกและคล่องตัว สอดคลอ้งกับสถานการณใ์นปัจจุบันมากยิ่งขึน้  ดังนั้น จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัท รวมทั้งสิน้ 7 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 24 ขอ้ 25 ขอ้ 31 ขอ้ 32 ขอ้ 33 ขอ้ 34 และ ขอ้ 35 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ขอ้ 24 
      ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ และใหป้ระธานกรรมการท า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่
สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

        การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถื้อ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด

ขอ้ 24  
      ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์
ประชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ในกรณีที่มีรอง
ประธานกรรมการอยู่  ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานที่ประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
ที่ประชมุ 
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
เรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถา้
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงชีข้าด 

        ในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่
ป ร ะชุ มจะก า หนด ให้ด า เนิ นการประชุ ม ผ่ าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยการจดัการประชุมดว้ยวิธีดงักล่าว
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ ใช้บังคับใน
ขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม
คณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตาม
วิธีการท่ีบญัญัติไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบันี ้

       การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถา้
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงชีข้าด 

 
ขอ้ 25 
      ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไป
ยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่
ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน
ประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

ขอ้ 25 
      ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไป
ยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่
ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน
ประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

      ทัง้นี ้ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็น
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถ
ด าเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้อง
จัดส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคแรกและ
จะตอ้งจัดใหม้ีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยอาจ
จดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

ขอ้ 31 
      คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

ขอ้ 31 
       คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 



 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ 23 

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

        การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะ
เห็นสมควร 

       ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ 
(1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น
จ านวนไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันได้
ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดั
ใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่
ไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

        การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะ
เห็นสมควร 

      ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบเุรื่องและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้ง
จัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วันนับแต่
วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

        ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายใน
ก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือ
จากผูถื้อหุน้ดังกล่าว ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผู้
ถือหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับไวน้ั้นจะ
เรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วนัท่ีคณะกรรมการตอ้งจดั
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดใหม้ี
การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

      ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียก
ประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้น
ข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีจะตอ้งร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้
ใหแ้ก่บรษิัท 

      ทั้งนี ้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและ
วรรคสองนัน้สามารถจดัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได ้โดยการจดัการประชมุดว้ยวิธีดงักล่าวตอ้งปฏิบตัิตาม
วิธีการที่บญัญัติไวใ้นกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่ใชบ้งัคบัใน
ขณะนั้นหรือน ากฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งนัน้มา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และใหถื้อว่าการประชุมผูถื้อหุน้ผ่าน
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หนา้ 24 

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่
บญัญัติไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบันี ้

ขอ้ 32 
      ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท า
เป็นหนังสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้ม
ดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรือ่ง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่
กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว 
และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ ให้ลงโฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า
สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั  

        ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนั
เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 32 
     ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท า
เป็นหนังสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้ม
ดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่ง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่
กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว 
และจัดส่งใหผู้้ถือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ ให้ลงโฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า
สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
โดยหากการประชุมผูถื้อหุน้คราวใดเป็นการประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การจดัส่งหนงัสือนดัประชมุและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใชจ้ดหมาย
อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ซึ่งจะตอ้งจดัส่งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาในหนังสือพิมพภ์ายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
วรรคนีแ้ละจะตอ้งจัดใหม้ีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลักฐาน
ดว้ย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ 

     ทั้งนี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอัน
เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33 
     ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้น
ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบ
เป็นองคป์ระชมุ  

      ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้

ขอ้ 33 
      ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่
ประชมุแห่งเดียวกนั หรือการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกัน
ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

      ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผู้
ถือหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุ
ผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหน้ดัประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไป
ยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้
ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผู้
ถือหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุ
ผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหน้ดัประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชุมไป
ยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34 
     ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 34 
     ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ไม่
ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหร้อง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35 
     ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อ
ว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น
พิ เศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียง
หน่ึงเป็นเสียงชีข้าด  
(2)  ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผุถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  

(ข)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือ
บรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท  

(ค)  การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้
เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ขอ้ 35 
     ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะ
เป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้
ถือหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คน
นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงเลือกตัง้กรรมการและมติของที่ประชุมผูถื้อหุ้น
จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียง
หน่ึงเป็นเสียงชีข้าด  
(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผุ้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  

(ข)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือ
บรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท  
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ส าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผล
ก าไรขาดทนุกนั  

(ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท  

(จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท  
(ฉ)  การเลิกบรษิัท  
(ช)  การออกหุน้กูข้องบรษิัท  
(ซ)  การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น  
(ฌ)  การด าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

ว่าตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ค)  การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้
เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส  าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จัดการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไร
ขาดทนุกนั  

(ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท  

(จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท  
(ฉ)  การเลิกบรษิัท  
(ช)  การออกหุน้กูข้องบรษิัท  
(ซ)  การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น  
(ฌ)  การด าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติไวว้่า

ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทตามที่เสนอ รวมทั้งมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บรษิัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษิัทมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหก้ารด าเนินการจด
ทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับรษิัทเสร็จสมบรูณ ์รวมทัง้ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าในเอกสาร
จดทะเบียนกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่ง และ/หรือค าแนะน าใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค าบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี ้
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากดั  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของ
บริษัท 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทใ์หแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 24 ขอ้ 25 ขอ้ 31 ขอ้ 32 ขอ้ 33 ขอ้ 34 และ 
ขอ้ 35 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ รวมทัง้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บรษิัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษิัทมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหก้าร
ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษัทเสร็จสมบูรณ ์รวมทั้งใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการแกไ้ข
และเพิ่มเติมถอ้ยค าในเอกสารจดทะเบียนกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่ง และ/หรือค าแนะน าใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม
ถอ้ยค าบางประการในเอกสารดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากดั  และ
มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
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มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,250,958,372 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0     0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

 
วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  
 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที่สละเวลาเขา้ร่วมประชุม และ

ขอปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 
ปิดประชมุ เวลา 9.55 น. 

                       
          (ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี) 
               ประธานท่ีประชมุ 
 

   
 (นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล) 

                       เลขานกุารบรษิัท 


