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กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1) ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
2) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์
3) นายนพพร เทพสิทธา
4) นายวิบลู ย์ รัศมีไพศาล
5) นายชานนท์ เรืองกฤตยา
6) นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
7) นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง
8) นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ
แทน และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ บริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรร
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กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมประชุม
1) นายโทโมโอะ นากามูระ

กรรมการ

ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทมีจานวนทัง้ หมด 9 คน และเข้าร่วมประชุมจานวน 8 คน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมเท่ากับ
ร้อยละ 88.89
ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1) ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
2) นายวุฒิธิภทั ร์ สุรเชษฐคมสัน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบัญชี
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ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
2) นางสาววิไลพร เชาว์วิวฒ
ั น์กลุ
ทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
1) นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พลู ผล
2) นางสาวณัชชารีย ์ อภิโชติสรุ รัศมี
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 ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงในวาระเลือกตัง้ กรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระในวาระที่ 6
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงทัง้ หมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทย เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ เท่านัน้
จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทัง้ หมดแล้ว ต้องไม่เกินจานวนสิทธิออกเสียง
ที่มีอยู่ ทั้งนี ้ หากผูร้ บั มอบฉันทะที่เป็ น คัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจานวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็ นการงดออก
เสียง
วิธีการออกเสียงลงคะแนน
บริษัทฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมเฉพาะผูท้ ่ปี ระสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงเท่านัน้ โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รบั จากการลงทะเบียน และขอ
ความกรุณายกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนาไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะ
นาคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้ นหรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และสาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านนัน้ มีมติเห็นด้วย
ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทุกราย ไม่ว่าจะออกเสียงว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี และใน
การประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็ นผูป้ ระกาศผล
การลงคะแนนเสียงให้ท่ปี ระชุมทราบ หลังจากที่การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้ สุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัทได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาร สิน้ สุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นาคะแนนเสียง
ดังกล่าว มาคานวณรวมเป็ นคะแนนเสียงอีก
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2. ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว
ผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่ได้รบั แจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผูถ้ ือหุน้ นั้น มอบฉันทะมาทุก
ประการ
3. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถอยู่รว่ มประชุมจนแล้วเสร็จ
บริษัทขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ทงั้ หมดให้แก่เจ้าหน้าที่
ของบริษัทเพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
4. ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
บริษัท ก่อนที่เลขานุการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ มี
มติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนัน้ ๆ
5. ในกรณี ท่ีไม่มีผู้ถือหุน้ ท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระ
ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีผูถ้ ื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 เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป 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 โดยขอความกรุณาผูถ้ ือ
หุ้นโปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุม ดาเนินอย่างราบรื่น และเพื่อเป็ นการบริหารการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่
กาหนด
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียน ขอ
มอบหมายให้นางสาวณัชชารีย ์ อภิโชติสรุ รัศมี ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด ทา
หน้าที่เป็ นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
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หลังจากนัน้ นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล แจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง จานวน 35 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จานวน 63 ราย รวมจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด จานวน 98 ราย นับ
รวมจานวนหุน้ ได้ 2,249,984,171 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 67.5063 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ทัง้ นี ้ มีผถู้ ือหุน้
เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
เริ่มการประชุม
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิ ดการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งได้จดั ขึน้ เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14
วันนับแต่วันประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจาปี 2562 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2562 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ:

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,250,884,572
100.0000
0
0.0000
0
0

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 900,401 หุน้ นับเป็ นจานวน
หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน 2,250,884,572 หุน้
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562

ประธานได้แ จ้ง ให้ท่ี ประชุมทราบว่ า วาระนี ้เป็ น วาระรับ ทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจาปี 2562 โดยบริษัทได้จดั ทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2562
และได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 แล้ว
หลังจากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้ ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็ นผูร้ ายงาน
สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562 ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ได้สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562 ดังนี ้
ในปี 2562 บริษัทมีกาไรสุทธิจานวน 853 ล้านบาท ลดลงเป็ นจานวน 1,545 ล้านบาท หรือร้อยละ 64 จากปี
ก่ อ น จากสถานการณ์ต ลาดอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ อ ยู่ ใ นสภาวะชะลอการเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากทั้ง ปั จ จัย
ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ้ กาไรที่ลดลงยังเป็ นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในกิจการร่วมค้า สรุปว่ายอดโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการร่วมทุนที่สร้างเสร็จพร้อมโอนในปี 2562 น้อยกว่าในปี 2561 ที่
มีโครงการร่วมทุนขนาดใหญ่สร้างเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ เช่น โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 93 โครงการแอชตัน อโศก และ
โครงการ แอชตัน จุฬา-สีลม
บริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดจานวน 20,020 ล้านบาท โดยบริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการ
พร้อมโอน (Ready to Move) คิดเป็ นสัดส่วนถึงร้อยละ 60 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนที่อยู่ระดับร้อยละ 26 และถ้าพิจารณาเป็ นมูลค่า
ยอดโอนจากโครงการเดิมเพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 40 จากปี ก่อน เป็ น 11,933 ล้านบาท ในปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างผลกาไร
จากโครงการพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ (Ready to Move) และเน้นการกากับดูแลกระแสเงินสดให้กบั บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
ยอดโอนกรรมการสิทธิ์ในปี 2562 เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ท่สี ร้างเสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์จานวน
8 โครงการ ซึ่งเป็ นไปตามแผนงานที่บริษัทได้วางไว้ นอกจากนี ้ ในปี 2562 บริษัทมีลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ดว้ ยเงินสดอยู่ใน
ระดับร้อยละ 41 ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าชาวไทยร้อยละ 19 และลูกค้าต่างประเทศร้อยละ 22
ในปี 2562 นี ้ บริษัทได้กระชับความสัมพันธ์กบั มิตซุย ฟูโดซัน ซึ่งถือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่สาคัญของบริษัท
ด้ว ยการร่วมทุน ในโครงการคอนโดมิ เนี ยมเพิ่ มขึน้ อี กจานวน 3 โครงการ และโครงการเซอร์วิสอพาร์ท เม้นท์ (Service
Apartment) จานวน 1 โครงการ คิดเป็ นมูลค่าโครงการรวมทัง้ สิน้ 14,400 ล้านบาท ทาให้จานวนโครงการร่วมทุนทัง้ หมด
ระหว่างบริษัทและมิตซุย ฟูโดซัน มีจานวนรวมทัง้ สิน้ 34 โครงการ และคิดเป็ นมูลค่าโครงการรวมทัง้ สิน้ 142,400 ล้านบาท
ความคืบหน้าในการดาเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงการเกิด
ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2563 นี ้ บริษัทจะมีการพัฒนาและจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ปรับปรุ ง
นโยบายและขัน้ ตอนการทางาน ตลอดจนจัดให้มีการอบรมในองค์กรและจัดให้มีการสื่อสารกับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
น.ส. สุพีรณัฐ กวีวจั น์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
1. จากสถานการณ์ COVID-19 กระทบกับ โครงการของบริษัท อย่างไรบ้า ง และบริษัท มีแ ผนในการลด
ความเสี่ยงอย่างไร รวมถึงแผนการดูแลพนักงาน
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2. รูปแบบการดาเนินธุรกิจของบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไร หลังเหตุการณ์ COVID-19 และกล
ยุทธ์ (The Game Changer)
3. บริษัทมีแผนในการซือ้ หุน้ คืนหรือไม่ในเร็วๆ นี ้
4. ในแผนที่จะเปิ ด Somerset Rama 9 และ LYF Sukhumvit 8 ในไตรมาส 2/63 ยังเป็ นไปตามแผนหรือไม่
อย่างไร และจะกระทบกับรายได้ท่ีจะเข้ามาในปี นีอ้ ย่างไร
นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงดังนี ้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึน้ ทาให้บริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค เนื่องจากปั จจุบนั คนส่วนใหญ่ตอ้ งทางาน
จากที่บา้ น (Work From Home) โดยบริษัทได้จดั ทาแผนการตลาดร่วมกับผูใ้ ห้บริการ (Supplier) ในด้านเฟอร์นิเจอร์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป สาหรับการดูแลพนักงานในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นัน้ บริษัทได้ออกมาตรการให้พนักงานทางานจากที่บา้ นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การทางาน และจัดให้มีการติดตามเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงานและความสะดวกในการทางานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
2. บริษัทได้มีการปรับรูปแบบการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์เพิ่ม
มากขึ น้ ด้ว ยการใช้โ ปรแกรม “Ananda iStore” เพื่อ ช่ว ยในการขายและการให้บ ริก ารทางออนไลน์ อีก ทัง้ ยัง คงให้
ความสาคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาดแบบออฟไลน์อีกด้วย
3. บริษัทไม่มีแผนในการซือ้ หุน้ คืน
4. บริษัทคาดว่าจะเปิ ดโครงการ Somerset พระราม 9 และโครงการ Lyf สุขุมวิท 8 ในช่วงไตรมาสที่ 3
ของปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
โดยบริษัทได้ตงั้ เป้ารายได้จากธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ (Service Apartment) ประมาณ 100-200 ล้านบาท
นาย ยุตินนั ท์ บูรณะสิน ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ขณะนี ้ เห็นว่า ทางบริษัทมีเงินสดในมือมากแล้ว มีแผนลด
Perpetual Bond หรือคืน Perpetual Bond เมื่อไหร่ เพราะเห็นว่า Perpetual Bond ทาให้กาไรสุทธิต่อหุน้ ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ชีแ้ จงว่า บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาแผนในการใช้สิทธิไถ่ถอน (Call option)
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิท่มี ีลกั ษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond)
นางสาวอารี กองพัฒน์พาณิชย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามเรื่องหุน้ กูข้ องบริษัทมี
จานวนเท่าไหร่ จะมีผลกระทบจากโควิด 19 มากน้อยแค่ไหน
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ชีแ้ จงว่า บริษัทมีหนุ้ กูท้ งั้ หมดจานวน 15,970 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดแผนการ
กาหนดชาระคืนดังนี ้
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ปี ท่ีครบกาหนด
2563
2564
2565
2566
รวม

(ล้านบาท)
3,000
5,408
3,723
3,840
15,970

นายปฐมัน บูรณะสิน ผูถ้ ือหุน้ ขอทราบแผนงาน Serviced Apartment ของแต่ละโครงการ คาดผลกาไร
ขาดทุนอย่างไรบ้าง
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ชีแ้ จงว่า ในปี 2563 นี ้ บริษัทคาดว่าจะเปิ ดโครงการ Somerset พระราม 9 ใน
เดือนกรกฎาคม 2563 และโครงการ Lyf Sukhumvit 8 ในช่วงไตรมาสที่ 3 ในปี นี ้ สาหรับปี 2564 คาดว่าจะเปิ ดโครงการ
Ascott Thonglor และ Ascott Sathorn และในปี 2565 จะเปิ ดโครงการ Somerset Pattaya ตามลาดับ โดยบริษัทคาดว่า
จะเริ่มมีรายได้จากการเปิ ดโครงการดังกล่าวในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563
นาย สิทธิโชค บุญวณิชย์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มคอนโดที่ราคา 1-4 ล้านบาท
และราคา 4 ล้านบาทขึน้ ไป แนวโน้มจะเป็ นอย่างไร
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ชีแ้ จงว่า แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี ้ ผูซ้ ือ้ ที่เป็ นนักลงทุนมีแน้วโน้มที่
ลดลง ส่วนผูซ้ ือ้ เพื่อการอยู่อาศัยมีแนวโน้มที่ดีขึน้ โดยที่คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าและมีราคาที่ไม่สงู มากนักยังเป็ นที่ตอ้ งการ
ของลูกค้ามากกว่าคอนโดมิเนียมที่มีราคาแพง
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุม ว่า เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มี
การลงคะแนนเสียง
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จดั ทางบการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2562 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของ
บริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
โดยประธานได้มอบหมายให้ ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา เป็ นผูร้ ายงานในรายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ได้สรุปงบการเงินของบริษัทประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้

หน้า 13

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

รายการตามงบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
กาไรสุทธิต่อหุน้

ณ 31 ธันวาคม 2562
48,795
30,321
18,474
9,203
811
704
0.09

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2561
41,573
23,584
17,989
10,555
2,493
2,398
0.65

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณางบการเงินของบริษัท ประจาปี
2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่
เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,249,179,672
100.0000
0
0.0000
1,705,900
0

หมายเหตุ:

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 1,000 หุน้ นับเป็ นจานวน
หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน 2,250,885,572 หุน้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้ อยกว่าร้อยละห้า
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผล อย่ างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ไว้เป็ น ทุน สารองจนครบจานวนตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ว กล่าวคือ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนัน้ บริษัทจึงไม่จาเป็ นต้องจัดสรรกาไร
สุทธิไว้เป็ นทุนสารองอีก โดยประธานได้มอบหมายให้ ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา เป็ นผูร้ ายงานในรายละเอียดต่อที่ประชุม

หน้า 14

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2562 บริษัทมี
กาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานของบริษัทเป็ นจานวน 1,459,171,953 บาท และมีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นจานวน
3,967,577,156 บาท จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทในอัตรา 0.1175 บาทต่อหุน้ คิดเป็ น
เงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ 391,627,500 บาท
บริษัทได้กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษี และหลังหักสารองตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงผลประโยชน์
ต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก เช่น การสารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืม หรือเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัท โดยในปี 2562 นี ้ บริษัทได้จ่ายเงินปั นผลในอัตราร้อยละ 26.84 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และร้อยละ 55.58 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิของงบการเงิน รวม ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริษัท
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลในอัตรา 0.091 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นเงิน 303,303,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ไปแล้ว
เมื่ อ วัน ที่ 6 กัน ยายน 2562 ดัง นั้น บริษั ท จะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในส่ ว นที่ เ หลื อ ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น โดยจ่ า ยจากก าไรจากผลการ
ดาเนินงานในอัตรา 0.0265 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นจานวนเงิน 88,324,500 บาท ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
(Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม
2563
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
2562 และการจ่ายเงินปั นผล
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.1175 บาทต่อ
หุน้ คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ 391,627,500 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ไปแล้วในอัตรา
0.091 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นเงิน 303,303,000 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ดังนัน้ บริษัทจะจ่ายเงินปั นผล
ในส่วนที่เหลือให้แก่ผูถ้ ือหุน้ โดยจ่ายจากกาไรจากผลการดาเนินงานในอัตรา 0.0265 บาทต่อหุน้ คิดเป็ น
จานวนเงิน 88,324,500 บาท ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการ
รับเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยมี
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,250,885,572
100.0000
0
0.0000
0
0
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปแบบของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม
บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและลงมติ
คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนว
ปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของบริษัท ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด
(Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 14 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รบั การอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2562
2. ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี ความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น เป็ นความเห็นของคณะกรรมการที่ได้แจ้งไว้หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2563 ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ซึ่งผลการดาเนินงานของบริษัทได้รบั ผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาขอปรับลดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ลดลงจากเดิม
จานวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท เป็ น จานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งเป็ นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2. ค่าเบีย้ ประชุมเป็ นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ สาหรับกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดงั 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. การจัดสรรโบนัส รวมทั้งค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาการจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละคน
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ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2563
มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 รวมทัง้ สิน้ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึ่งมาประชุม
2,250,957,572
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000

หมายเหตุ:

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 72,000 หุน้ นับเป็ นจานวน
หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน 2,250,957,572 หุน้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานกรรมการซึ่งเป็ นประธานที่ประชุมในวันนี ้ เป็ นกรรมการที่
ครบกาหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทในปี นี ้ และเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อีกทัง้
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็ นอิสระ จึงขอเชิญกรรมการทุกคนที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อให้ท่ีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการออกจากห้องประชุม และเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กาหนดไว้ จึงมอบหมาย
ให้นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์ รองประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมและดาเนินการประชุมในวาระนี ้
นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3
เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ เข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระและต้องออกจากตาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท จานวน 3 คน ดังนี ้
1. ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี
2. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง
3. นายโทโมโอะ นากามูระ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่า ดร.ณรงค์ชยั อัคร
เศรณี นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และนายโทโมโอะ นากามูระ เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์อนั จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รบั การ
หน้า 17

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

เสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จดั ส่งให้กับผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
หลังจากนัน้ ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการกรรมการทัง้ 3
คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ เป็ นรายบุคคล
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 คน ได้แก่ (1) ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี (2) นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง และ
(3) นายโทโมโอะ นากามูระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
6.1 ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,247,853,472
99.8621
3,104,200
0.1379
0
0

6.2 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,249,509,272
99.9357
1,448,400
0.0643
0
0

6.3 นายโทโมโอะ นากามูระ
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ:

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,177,155,429
96.7213
73,802,243
3.2787
0
0

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 100 หุน้ นับเป็ นจานวนหุน้ ที่
เข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน 2,250,957,672 หุน้
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ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 เลขานุการบริษัทได้เชิญ ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานกรรมการ กลับ
เข้าห้องประชุม เพื่อทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มจานวนกรรมการและการเลือกตัง้ กรรมการเข้าใหม่

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มจานวนกรรมการ จากเดิมจานวน 9 คน เป็ นจานวน 10 คน และเลือกตัง้ กรรมการเข้าใหม่ จานวน
1 คน คือ นายศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์ ซึ่ง เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ การเพิ่มจานวนกรรมการและการเลือกตัง้ กรรมการเข้าใหม่ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการเพิ่มจานวนกรรมการ และ
เลือกตัง้ กรรมการเข้าใหม่
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติให้บริษัทเพิ่มจานวนกรรมการ จากเดิมจานวน 9 คน เป็ นจานวน 10 คน และเลือกตัง้ กรรมการ
เข้าใหม่ จานวน 1 คน คือ นายศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,235,903,872
99.3776
14,003,800
0.6224
1,050,000
0

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นสานักงานสอบบัญชีท่ีมีความเป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชี และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2563 โดยเสนอให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท
1. นายโสภณ เพิ่มศิรวิ ลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 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 และ/หรือ
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5. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872

และเสนอให้พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวน 1,900,000 บาท ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกันกับปี
2562 ทัง้ นี ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จาเป็ นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เป็ นต้น ซึ่งเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิท่วั ไป
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่ อ ไม่ม ีผู ถ้ ือ หุ น้ มีข อ้ สงสัย ใดๆ ประธานจึง ให้ข อที่ป ระชุม ผู ถ้ ือ หุ น้ พิจ ารณาแต่ง ตัง้ ผู ส้ อบบัญ ชีแ ละ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบ
บัญ ชี รับ อนุ ญ าตทะเบีย นเลขที่ 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ ง้ นภา เลิ ศ สุว รรณกุล ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/
หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์
สานนท์ ผู้ส อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 1,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออก
เสียงลงคะแนนดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,249,538,772
99.9369
1,419,600
0.0631
0
0

หมายเหตุ:

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 700 หุน้ นับเป็ นจานวนหุน้ ที่
เข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน 2,250,958,372 หุน้

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มีการเพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยบริษัทมหาชน
จากัดที่ประสงค์จะให้มกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษทั และเนื่องด้วยมี
การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องสิทธิของผูถ้ ือหุน้
ในการขอเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ นี ้ ไม่มีกฎระเบียบใดบังคับให้บริษัทมหาชนต้องดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
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ของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทยังไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว
บริษัทก็ยงั มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ดว้ ย
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เรื่องการประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมวิสามัญโดยผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้
แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ได้มีการบังคับใช้พระราช
กาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่อมิให้เกิดความซา้ ซ้อน พระราชกาหนดฉบับนีก้ ็ได้
กาหนดให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงมี
ความประสงค์ท่จี ะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระ
ราชกาหนดฉบับดังกล่าวที่ได้ออกภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัท โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จากเดิมที่มีการเสนอให้แก้ไขข้อบังคับ จานวน 2 ข้อ เป็ นข้อเสนอให้แก้ไขข้อบังคับ
จานวน 7 ข้อ โดยขอมอบหมายให้นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ
พาร์ทเนอร์ส จากัด เป็ นผูช้ ีแ้ จงในรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวประทุมพร สมบูร ณ์พูลผล แจ้ง ต่ อที่ ประชุม ว่า ตามที่ พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ได้กาหนดให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสาระสาคัญของรายละเอียดที่แตกต่างคือ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกาหนดฉบับนี ้
ไม่มีเงื่อนไขว่าผูเ้ ข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน รวมถึงไม่มีเงื่อนไขว่า
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจั กร ซึ่งส่งผลให้การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทาได้
โดยสะดวกและคล่องตัว สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบันมากยิ่งขึน้ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งสิน้ 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 34 และ ข้อ 35
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้อบังคับทีเ่ สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับปั จจุบนั
ข้อ 24
ในการประชุ ม คณะกรรมการ ต้อ งมี ก รรมการมา
ประชุม ไม่ น้อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทา
หน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้า ที่ ไ ด้ ในกรณี ท่ี มี ร องประธานกรรมการอยู่ ให้ร อง
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรื อ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม

ข้อ 24
ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็ นการประชุม
ในที่ ป ระชุ ม แห่ ง เดี ย วกั น หรื อ เป็ น การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้ง หมดจึ ง จะครบองค์
ประชุม และให้ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ในกรณีท่มี ีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ให้ ร องประธานกรรมการเป็ น
ประธานที่ประชุม แต่ถา้ ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธาน
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน ที่ประชุม
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด
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ข้อบังคับปั จจุบนั
ข้อบังคับทีเ่ สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
เรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้า
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่
คะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย ง ประ ชุ ม จ ะ ก า หนด ให้ ด าเนิ น ก ารประ ชุ ม ผ่ า นสื่ อ
เพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็ นเสียงชีข้ าด
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดงั กล่าว
ต้อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์ท่ี ใ ช้บั ง คั บ ใน
ขณะนั้น และให้ถือ ว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ดั ง กล่ า วมี ผ ลเช่ น เดี ย วกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตาม
วิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี ้
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้า
คะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ป ระธานในที่ ป ระชุม ออกเสี ย ง
เพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 25
ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ป ระธาน
กรรมการหรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่
ในกรณี จาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ของ
บริษั ท จะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิธี อื่น และก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้

ข้อ 25
ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ป ระธาน
กรรมการหรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่
ในกรณี จาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ของ
บริษั ท จะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิ ธีอื่ น และก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้

ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีการประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็ น
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์ การจัดส่งหนังสือนัด
ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม สามารถ
ด าเนิ น การโดยจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ก็ ได้ ซึ่ง จะต้อ ง
จั ด ส่ ง ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ใ นวรรคแรกและ
จะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสาเนาหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็ นหลักฐานด้วย โดยอาจ
จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 31
ข้อ 31
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการ
คณะกรรมการต้อ งจัด ให้มี การประชุมผู้ถือ หุ้นเป็ น
ประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุด การประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
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การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรีย ก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะ ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะ
เห็นสมควร
เห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
(1/5) ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ ายได้ทั้ง หมด หรื อ ผู้ถื อ หุ้น
จานวนไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุ เ หตุ ผ ลในการที่ ข อให้เ รี ย กประชุ ม ไว้ใ ห้ชัด เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่
ได้รบั หนังสือนัน้ จากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อ ยกว่ า ร้อ ยละสิ บ (10) ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่
วันที่ได้รบั หนังสือนัน้ จากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
ในกรณีท่คี ณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายใน
กาหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือ
จากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้
ถือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บังคับไว้นั้นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี เช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียก
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ครัง้ ใด จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้
ให้แก่บริษัท
ทั้ง นี ้ การจัด การประชุม ผู้ถื อ หุ้น ตามวรรคแรกและ
วรรคสองนัน้ สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดงั กล่าวต้องปฏิบตั ิตาม
วิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ใี ช้บงั คับใน
ขณะนั้นหรือนากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องนัน้ มา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่าน
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ข้อ 32
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทา
เป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ ที่ป ระชุม พร้อ ม
ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ ง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่
กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ ด (7) วัน ก่ อ นวัน ประชุม ทั้ง นี ้ ให้ลงโฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทัง้ นี ้ สถานที่ท่ีจะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอัน
เป็ น ที่ ตั้ง ส านัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ ที่ อื่ น ใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้

ข้อ 33
ในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ต้อ งมี ผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนผู้ ถื อ หุ้น
ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม

ข้อบังคับทีเ่ สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้
ถื อหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดี ยวกันตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี ้
ข้อ 32
ในการเรียกประชุมผู้ถือ หุ้น ให้ค ณะกรรมการจัดทา
เป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ ประชุม พร้อ ม
ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ ง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่
กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ ด (7) วัน ก่ อ นวัน ประชุม ทั้ง นี ้ ให้ลงโฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
โดยหากการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวใดเป็ นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามารถดาเนินการโดยใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
วรรคนีแ้ ละจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสาเนาหนังสื อเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็ นหลักฐาน
ด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ทั้งนี ้ สถานที่ท่ีจะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอัน
เป็ น ที่ ตั้ง ส านัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ ที่ อื่ น ใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้อ 33
ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ไม่ ว่ า จะเป็ น การประชุม ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

ในกรณี ท่ี ป รากฏว่ า การประชุม ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ใด เมื่ อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
ในกรณี ท่ี ป รากฏว่ า การประชุม ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ใด เมื่ อ
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
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ข้อบังคับปั จจุบนั
ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผู้
ถือหุน้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนใี ้ ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ใน
กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่
ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้
ถื อ หุ้น ซึ่ ง มาประชุ ม คนใดคนหนึ่ ง มาเป็ น ประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
ข้อ 35
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือ
ว่าหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ น
พิ เ ศษในเรื่ อ งใด ผู้ ถื อ หุ้ น คนนั้ น ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ อ งนั้น นอกจากการออกเสี ย งเลื อ กตั้ง
กรรมการและมติ ของที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้นจะต้องประกอบ
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียง
หนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี ้ ให้ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผุถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้
เช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว นที่

ข้อบังคับทีเ่ สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผู้
ถือหุน้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนใี ้ ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่
ว่าจะเป็ นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีท่ีประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ป ระชุม ถ้า ไม่ มีรอง
ประธานกรรมการหรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้อ 35
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าจะ
เป็ นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้
ถือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ คน
นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการและมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียง
หนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจ านวนเสี ย งทั้ง หมดของผุ้ถื อ หุ้น ซึ่ ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อ โอนกิ จการของบริษัท ทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
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(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

ข้อบังคับปั จจุบนั
สาคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นใดเข้าจัดการ
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การควบรวมกิ จ การกับ
บุ ค คลอื่ น โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ การแบ่ ง ผล
กาไรขาดทุนกัน
การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ หรื อ
ข้อบังคับของบริษัท
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
การเลิกบริษัท
การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
การดาเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

ข้อบังคับทีเ่ สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้
เช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการ
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การควบรวมกิ จ การกั บ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไร
ขาดทุนกัน
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ หรื อ
ข้อบังคับของบริษัท
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
การเลิกบริษัท
การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
การดาเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า
ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอ รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัทมอบหมาย มีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้การดาเนินการจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเสร็จสมบูรณ์ รวมทัง้ ให้มีอานาจในการดาเนินการแก้ไขและเพิ่ มเติมถ้อยคาในเอกสาร
จดทะเบียนกรณีท่ีนายทะเบียนมีคาสั่ง และ/หรือคาแนะนาให้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี ้
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัท
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 34 และ
ข้อ 35 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ รวมทัง้ มอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัทมอบหมาย มีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้การ
ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอานาจในการดาเนินการแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยคาในเอกสารจดทะเบียนกรณี ท่ีนายทะเบียนมีคาสั่ง และ/หรือคาแนะนาให้แก้ไขเพิ่มเติม
ถ้อยคาบางประการในเอกสารดังกล่าว ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด และ
มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
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มติทล่ี ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 10

จานวนเสียงทีล่ งมติ ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะซึ่ง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2,250,958,372
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และ
ขอปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ปิ ดประชุม เวลา 9.55 น.

(ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)
เลขานุการบริษัท
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