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บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งที่ 1/2563 

_______________________________ 

เวลาและสถานท่ี 

 ประชุมเมื่ อวันที่  30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.20 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 

กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้  เลขที่  973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

 นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 

ในขณะนี้  มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจ านวน 55 ราย นับเป็น

จ านวนหุ้นได้ 3,327,075,221 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.25  

ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้แนะน ากรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประ ชุมในวันนี้ ให้ที่ประชุมทราบ

ดังต่อไปนี้   

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 1. นายอานันท ์ ปันยารชุน  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์  รองประธานกรรมการ 

 3. นายปรีชา อุ่นจิตต ิ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. นายสมฤทธิ์  ศรีทองดี  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 5. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 6. ดร.ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

 7. ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 

 8. นายฐิติวุฒิ  สขุพรชัยกุล  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 9. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร  

 10. นายทนิวรรธน์ มหธราดล  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 11. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คน เข้าร่วมประชุมครบ คิดเป็น

อตัราร้อยละ 100 

 นอกจากนี้  นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้ สอบบัญชีของบริษัทได้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อช่วย

คณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้  เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏบิัติดังนี้  

 1. การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธี

เปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
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และขอให้ยกมือขึ้ น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติหรือเหน็ด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท 

 2. ผู้ถือหุ้นมีสทิธลิงคะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ 

 3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นบันทึกการลงคะแนน

เสียงและลงชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานที่ประชุมจะให้

เจ้าหน้าที่น าบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่า  

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้การอนุมัติตามที่ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะน าคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียง  

ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจ านวนเสยีงที่เหน็ด้วย 

 5. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สอบถามมติจากที่ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม    

ช่วยแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ  

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธาน 

ที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้น

มาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ

บริษัทแล้ว  ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2563 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล 

เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งที่ 1/2562 

  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562              

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับ

หนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

 เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทกัท้วงหรอืขอให้แก้ไข ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 ก่อนการลงมติในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 61 ราย นับเป็น

จ านวนหุ้นได้ 3,327,707,946 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.26 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของ

บริษทัครั้งที่ 1/2562 ว่าถูกตอ้ง โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 61 3,327,707,946 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสยี  - - - 

รวม 61 3,327,707,946 100 
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงาน

ประจ าปี 2562 

 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2562  

คณะกรรมการได้รวบรวมไว้ในรายงานประจ าปีที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

นอกจากนี้  คณะกรรมการยังได้จัดให้มีวีดีโอและภาพของโครงการต่างๆ ที่บริษัทด าเนินการอยู่ทั้งใน

กรุงเทพมหานคร และอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา และประธานได้มอบหมายให้ 

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

ให้ที่ประชุมพิจารณา  

 ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ยอดขาย ยอดรายได้ และยอดก าไรสุทธ ิ

ที่บริษัทท าได้ตามรายละเอยีดดังนี้   

 (1) บริษัทมียอดขายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562  1,624 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

46 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 3,037 ล้านบาท 

 (2) บริษัทมียอดรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในปี 2562 1,273 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

21 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 1,620 ล้านบาท  

หากดูจากข้อมูลในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่มียอดรายได้สูงถึง 2,516 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายได้จาก

การโอนโครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการนารา 9 และโครงการสตาร์วิว ซึ่งในขณะนั้นบริษัทได้น าที่ดินที่มีอยู่ใน

มือและสรรหาที่ดินใหม่เพื่อน ามาพัฒนาเปิดโครงการใหม่ ท าให้ในปี 2561 บริษัทสามารถเปิดโครงการ

คอนโดมิเนียม 8 ชั้น โครงการแรกของบริษัท ซึ่งประสบความส าเรจ็ด้านยอดขาย ท าให้ยอดขายในปี 2561 

สูงถึง 3,037 ล้านบาท และได้มีการวางแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปี 2562 ตลาด

คอนโดมิเนียมซบเซาลง จึงมีการปรับแผนชะลอการเปิดโครงการใหม่ตามสถานการณ์ จึงท าให้ในปี 2562 

ปิดยอดขายที่ 1,624 ล้านบาท และในส่วนของรายได้นั้น เนื่องจากรอบธุรกิจการพัฒนาคอนโดมิเนียมจะใช้

เวลา 2-3 ปี เพื่อรับรู้ รายได้ ท าให้รายได้จากโครงการดังกล่าว มีแผนรับรู้ รายได้ในไตรมาส 2 ของปี 2563 

นี้  โดยมีการรับรู้ รายได้บางส่วนบ้างแล้ว และด้วยเหตุนี้ เมื่อ 3 ปีก่อนจึงได้มีการขยายธุรกิจในตลาดแนวราบ

ทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยองมากขึ้ น เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จาก

รายได้จากการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ในจังหวัดระยอง มีรายได้สงูถึง 404 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และรายได้

บางส่วนจาก 869 ล้านบาทของโครงการในกรุงเทพมหานครนั้น มาจากโครงการแนวราบ   เอสทารา 

พัฒนาการ 20 ที่คาดว่าจะสร้างรายได้ต่อเนื่องในปี 2563 ควบคู่กบัโครงการแนวสงู ควินทารา สขุุมวิท 42 ที่

อยู่ระหว่างโอนนี้ ด้วย 

 (3) ยอดก าไรสุทธิเฉพาะกจิการ ในปี 2562 บริษัทท าได้ 57 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2561 

ลดลงร้อยละ 54 เน่ืองจากมีการลงทุนและค่าใช้จ่ายในโครงการใหม่ที่ยังไม่รับรู้รายได้ในปีเกดิขึ้น 

 ส าหรับภาพรวมโครงการในปี 2562 ในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 6 โครงการ ในจังหวัดระยอง 

4 โครงการ และมีการปิดโครงการจ านวน 5 โครงการ ซึ่งถือว่าประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงาน และในปี 

2563 มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการรวม 9 โครงการ 

 ในปี  2562 โครงการในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง แบ่งระดับ โครงการเป็น             

(1) ตลาดบน ราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป  (2) ตลาดกลาง ราคา 3-5 ล้านบาท  (3) ตลาดระดับประหยัด ราคา 

3 ล้านบาทลงมา โดยในปีที่ ผ่านมาได้ปิดโครงการนารา 9 และโครงการสตาร์วิว โครงการแฮมเล็ท  3     
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โครงการวินเทจ 3 ซึ่งเป็นโครงการในตลาดบน และปิดโครงการสินทวี การ์เด้น 2 ในตลาดระดับประหยัด 

ส่วนโครงการแอมเบอร์คาดว่าจะปิดได้ในปีนี้ ในตลาดระดับประหยัด 

 ส าหรับสภาพแวดล้อมในปี 2563 ปัจจัยบวกที่ส่งผลดี จะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ ยที่ยังต ่าอยู่ 

มาตรการ LTV ที่เริ่มผ่อนคลาย และ EEC ที่เริ่มเห็นผลการพัฒนาโครงการบ้างแล้ว โดยเฉพาะทางหลวง   

พิเศาหมายเลข 7 ที่มีทางออกสนามบินอู่ตะเภา ห่างจากทางเข้าสนามกอล์ฟ อีสเทอร์น สตาร์ คันทรี่  คลับ 

เพียงราว 2 กิโลเมตร รวมทั้งส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าในพื้ นที่กรุงเทพมหานครที่เอื้ออ านวยความสะดวก

มากขึ้นและมีโอกาสในการพัฒนามากขึ้น ส่วนความท้าทายที่สูงมากในปีนี้ จะเป็นผลกระทบจากโควิด-19 ที่

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท าให้ประชาชนไม่มีความมั่นใจในการใช้จ่าย และระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงอยู่ การ

ปล่อยกู้ของธนาคารที่เข้มงวดมากขึ้น และการแข่งขันในตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สูงมากหลังเริ่มมีการ

ผ่อนคลายมาตรการจากโควิด-19 มากขึ้น กลยุทธใ์นปี 2563 ที่บริษัทให้ความส าคัญ ได้แก่ ด้านธุรกิจ อาท ิ

บริหารกระแสเงินสด โดยรักษาสมดุลระหว่างรายรับและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบาย

สินค้าพร้อมอยู่เพื่อปิดโครงการ พร้อมแปลง Backlog มาเป็นรายได้ให้มากที่สุด เปิดขายและก่อสร้าง

โครงการโดยพิจารณาตามสภาวะตลาดและสถานการณ์ คงกลยุทธ ์เน้นพัฒนาโครงการในกลุ่มราคา 3-7 ล้าน

บาท โดยเน้นกลุ่ม “Real Demand” กระจายโครงการไปยังท าเลที่มีศักยภาพ ด้วยขนาดโครงการที่ไม่ใหญ่

มากเพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มมูลค่าที่ดินในพื้นที่สนามกอล์ฟ ระยอง โดยปรับปรุงภาพลักษณ์สนามกอล์ฟและ

สปอร์ตคลับ ด้านลูกค้า พัฒนาโครงการโดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นโจทย์หลัก น าแนวคิด “24Hrs” 

มาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกสบายและความพึงพอใจของลูกค้าโดยร่วมมือกบัพันธมิตรในการให้บริการ การ

บริหารจัดการภายในองค์กร จะยังคงพัฒนาระบบสนับสนุนการท างานภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่ อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการท างาน ยกระดับคุณภาพสนิค้า & บริการ และการส่งมอบได้ทนัเวลา 

 ในปี 2563 ได้เปิดขายโครงการใหม่โดยเน้นท าเลที่มีศักยภาพ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

โครงการควินทารา คีเนท รัชดา 12 และโครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 ในจังหวัดระยอง ได้แก่       

โครงการบรีซ แอท อสีเทอร์น สตาร์ ฟอเรสโต้ โครงการแกรนด์เวลาน่า 

 ทั้งนี้  เมื่อต้นปี 2561 บริษัทได้ย่ืนขอหนังสอืรับรองจากทางแนวร่วมปฏบิัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริตหรือที่เรียกว่า “CAC” แล้ว โดยบริษัทได้ประเมินตนเองและตอบค าถามทั้งหมด 71 

ค าถาม ให้กับ CAC ซึ่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ทาง CAC ได้แจ้งมายังบริษัทว่า บริษัทยังไม่ผ่านการ

รับรองและยังไม่ออก Certification ให้กับบริษัท โดย CAC เห็นว่าบริษัทยังขาดอยู่ 2 เรื่อง คือ (1) การ

ประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานรัฐ (2) มาตรการควบคุมภายในตามความเสี่ยงการ

คอร์รัปชั่นเชิงปฏบิัติ โดยบริษทัมีแนวทางแก้ไข ดังนี้  
 

 1. เรื่ องการประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชั่นที่ เกี่ ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ จะแสดง

กระบวนการในการด าเนินงานที่ชัดเจนและแสดงให้เหน็ว่ามีมาตรการควบคุมป้องกันอย่างไร  

 2. ส าหรับการขาดมาตรการควบคุมภายในตามความเสี่ยงการคอร์รัปชั่นเชิงปฏิบัติ  จะให้ผู้

ตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินแนวทางที่ก าหนดไว้ 
  

ทั้งนี้  บริษัทจะย่ืนขอหนังสอืรับรองจาก CAC อกีครั้งประมาณปลายปี 2563   

 คุณวิชา ช่อพรมพันธุ์ ผู้ถือหุ้น :  ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ควรจะจัดให้ผู้ถือหุ้น 40-50 

คน ไปเย่ียมชมโครงการที่จังหวัดระยอง และมีการน าเสนอผลงานของบริษัทและโอกาสในการพัฒนาโครงการ 

โดยอาจเกบ็ค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อคน เดินทางแบบไปเช้าเยน็กลับ เพื่อให้เหน็ภาพและเข้าใจธุรกจิมากขึ้น 

 



 5 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 2562 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

 ประธานได้มอบหมายให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ ชี้ แจงรายละเอียดให้ 

ที่ประชุมพิจารณา 
 

เพื่ ออธิบายให้ชัดเจนและเพื่ อเห็นภาพของงบแสดงฐานะการเงิน(งบการเงินรวม) ปี 2562 

เปรียบเทียบกับปี 2561 จึงขอปรับปรุงบางรายการที่มีความใกล้เคียงกันเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และหยิบ

ยกรายการสนิทรัพย์บางรายการที่มีความส าคัญ อธบิายถึงการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุ สรุปได้ดังนี้  
 

(1) เงินสดและเทียบเท่าเงินสดและอื่นๆ หมายถึงเงินสด และเทียบเท่าเงินสดและรวมถึงการ

ลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต ่า ปี 2562 จ านวน 202 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากปี 2561 ประมาณ 65      

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 
 

(2) ในธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์รายการสนิทรัพย์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 2 รายการหลัก ดังนี้ 

รายการที่ 1 อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและพัฒนาแล้ว ปี 2562 จ านวน 5,444  

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 1,663 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 สาเหตุมาจาก  

(2.1) ต้นทุนพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ที่ดิน บ้านก่อสร้างเสรจ็แล้ว

และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง สนิค้าคงเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น 

ปี 2562 จ านวน 4,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

63 สาเหตุหลักมาจากบริษัทซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นและก่อสร้างโครงการควินทารา สขุุมวิท 42 

(2.2) อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดินให้เช่าเช่นให้โลตัสเช่าที่ บ้านฉาง เป็นต้น  

บ้านและอาพาร์ทเม้นให้เช่าที่บ้านฉาง และรวมถึงการถือไว้เผื่อการเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สนิ 

ปี 2562 จ านวน 1,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 

รายการที่ 2 ที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา หมายถึงที่ดินที่บริษัทมีไว้รอการพัฒนา 

ปี 2562 จ านวน 1,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 
 

(3) ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ท ากับลูกค้า หมายถึงค่าคอมมิชชั่นจ่ายให้กบันายหน้า การขาย

โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แต่เดิมตามมารตฐานบัญชีให้บันทึกเป็นรายจ่ายในงบก าไรขาดทุน ทั้งที่ 

บริษัทยังไม่ได้รับรู้ รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่ต้องรับรู้ เป็นรายจ่ายในงบก าไรขาดทุน  

ตามมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน สามารถที่จะบันทกึในสินทรัพย์ได้ โดยแสดงเป็นต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญา

ที่ท ากบัลูกค้า และจะทะยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อบริษัทมีการรับรู้รายได้เกดิขึ้นในโครงการนั้นๆ 

ปี 2562 จ านวน 131 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2561 ประมาณ 38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 

ส่วนใหญ่โครงการควินทารา สขุุมวิท 42 
 

(4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

ปี 2562 จ านวน 457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13  

สินทรัพย์รวม ปี 2562 จ านวน 7,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,698 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 28 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการเปิดโครงการมากขึ้น จึงมีการสร้างส านักงานขายเพิ่มขึ้น 
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ด้านหนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น  ประกอบด้วย 

(1) หนี้สนิ จะแบ่งหนี้สนิออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วยดังนี้  

(1.1) หนี้ สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ ย รายการนี้ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินดาวน์ของลูกค้าที่ซื้ อ

โครงการ เป็นต้น ปี 2562 จ านวน 726 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2561 ประมาณ 123 ล้านบาท คิดเป็น   

ร้อยละ 20 

(1.2) หนี้สนิที่มีภาระดอกเบี้ย ปี 2562 จ านวน 2,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 

1,624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 229 ประกอบด้วย 

(1.2.1) เงินกู้ ยืมระยะสั้น ปี 2562 จ านวน 780 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2561 ประมาณ 647 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 485 

(1.2.2) เงินกู้ยืมระยะยาว ปี 2562 จ านวน 1,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 977 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 170 สาเหตุหลักมาจากบริษัทกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้าง อย่างไรกต็าม ปี 2562 

บริษัทช าระคืนเงินกู้ส าหรับโครงการ แอมเบอร์ หมดแล้ว 

(2) หนี้สนิรวม ปี 2562 จ านวน 3,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,746 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 133 

(3) ขาดทุนสะสม ปี 2562 จ านวน 126 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2561 ประมาณ 51 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 67 

แม้ว่าบริษัทมีก าไรสุทธิ 113 ล้านบาท แต่บริษัทกลับมีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้ น ประมาณ 51  ล้าน

บาท สาเหตุหลักมาจาก 

- ก าไรสทุธ ิปี 2562           52     ล้านบาท 

- หัก ตั้งส ารองตามกฎหมาย        (3)    ล้านบาท 

- หัก เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2561 แต่มาจ่ายในปี 2562 (100) ล้านบาท 

รวม          (51)  ลา้นบาท 
 

(4) ส่วนของผู้ ถือหุ้น ปี 2562 จ านวน 4,610 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 48       

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 
 

สรุปงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบการเงินรวม) ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ประกอบด้วย 

รายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ ลดลง 333 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 1,373 ล้านบาท เมื่อเทยีบกับปี 

2561 อยู่ที่ 1,706 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทรับรู้ โครงการกรุงเทพ ลดลง 577 ล้านบาท สาเหตุหลัก

มาจากรับรู้ จากโครงการเดิมที่สร้างเสรจ็แล้ว ซึ่งเหลือน้อยแล้ว และรับรู้ รายได้จากโครงการบ้านฉางเพิ่มขึ้ น 

230 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทมีรายได้จากโครงการบ้านฉางสงูถึง 404 ล้านบาท 

ต้นทุนขาย ค่าเช่าและบริการ ลดลง 210 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 953 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 

2561 อยู่ที่ 1,163 ล้านบาท ลดลงตามยอดรายได้ที่ลดลง  

ก าไรขั้นต้น ลดลง 123 ล้านบาท ในปี 2562   อยู่ที่ 420 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 

543 ล้านบาท  

รายได้อื่น เพิ่มขึ้ น 13 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 27 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 14 

ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการริบเงินจากลูกค้า 

โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เพิ่มขึ้ น 27 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่  29      

ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากมูลค่าที่ดินที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 

สงูกว่า มูลค่าตามบัญชี ที่รวมจ านวนที่บริษัทได้ตั้งด้อยค่าเอาไว้ก่อนหน้า  
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ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ลดลง 11 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 399 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 

2561 อยู่ที่ 410 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก 

- เงินเดือนเพิ่มขึ้นเนื่องจากตามกฎหมายใหม่ชดเชยกรณีที่เลิกจ้าง อายุงานเกิน 20 ปี เพิ่มจาก

เดิมชดเชย 300 วัน ในปี 2561เป็น 400 วัน ในปี 2562   

- ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เน่ืองจากมีการเสร้างส านักงานขายเพิ่มขึ้น ตามการขึ้นโครงการที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2562 รวมถึงการตัดจ าหน่ายส านักงานขาย เพราะยกเลิกการใช้งาน 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปี 2562 ใกล้เคียงจากปี 2561 ที่ 4 ล้านบาท ทั้งๆ ที่เงินกู้ ปี 2562 เพิ่ม

สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุมาจาก โดยทั่วไปแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เมื่อกู้เงินดอกเบี้ ยจะถูก

บันทกึเป็น 2 ส่วนคือด้านสนิทรัพย์ ที่กู้มาเพื่อพัฒนาโครงการ และด้านค่าใช้จ่าย ที่กู้มาเพื่อการด าเนินการ 
 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2562 จ านวน 21 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 

ที่ 32 ล้านบาท เน่ืองจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ลดลง 
 

อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ  ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ลดลง 0.01 บาท ในปี 2562 อยู่ที่ 0.01 

บาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 0.02 ล้านบาท อัตราก าไรขั้นต้น ลดลงร้อยละ 1 ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 

31 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 32 อัตราก าไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 3 ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 4 เมื่อ

เทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 7 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ลดลง 460 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 

260 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 720 ล้านบาท  D/E Ratio เพิ่มขึ้ น 0.38 เท่า ในปี 2562 อยู่ที่ 

0.66 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 0.28 เท่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ลดลง 0.01 บาท ในปี 

2562 อยู่ที่ 0.92 บาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 อยู่ที่ 0.93 บาท 

 เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 ก่อนการลงมติในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 65 ราย นับเป็น

จ านวนหุ้นได้ 3,327,779,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.26 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงักล่าว โดยท่ีประชุมมีมติดว้ย

คะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562 
 

 ประธานได้มอบหมายให้นายฐิติวุฒิ สขุพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอยีดให้ที่ประชุม

พิจารณา 

 กรรมการบริหารได้ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 56,956,743 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส่วนหนึ่ งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,850,000 บาท   

และเนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้ นจากการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

  คุณวิชา ช่อพรมพันธุ์ ผู้ถือหุ้น :  ได้สอบถามว่า ตามที่ได้มีการชี้ แจงผลประกอบการของปี 2562 

และบริษัทมีก าไรอยู่ที่ 52 ล้านบาท แต่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เหน็ด้วย เนื่องจากต้องมีการรักษาสภาพคล่อง

ทางการเงินไว้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน และขอทราบว่าเงินทุนส ารองตามกฎหมาย ต้องมีเท่าไร และบริษัท 

มีครบแล้วหรือไม่ 
 

  คุณฐิติวุฒิ สขุพรชัยกุล : ได้ชี้ แจงว่า เงินทุนส ารองตามกฎหมาย บริษัทต้องส ารองทุกปี ร้อยละ 5 

จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันยังไม่ครบตามจ านวน 
 

 ประธาน :  ได้ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความเสียใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากโควิด-19 ซึ่งเป็น

เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แม้บริษัทจะมีผลก าไร แต่มีความจ าเป็นต้องกนัเงินไว้เพื่อรักษาสภาพคล่อง

ทางการเงินของบริษัท และต้องงดการจ่ายเงินปันผลในปีนี้  แต่ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนัก 

ในการท างานที่จะให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน และสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ หุ้น  

อย่างสม ่าเสมออยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้ท างานอ ย่างหนักภายใต้

สถานการณ์ปัจจุบัน โดยฝ่ายจัดการได้มีการปรับลดเงินเดือนและผลตอบแทนลง ตั้งแต่เดือนเมษายน  

และคณะกรรมการบริษัทได้ปรับลดผลตอบแทนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ด้วยความสมัครใจจนกว่า

สถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้  บริษัทไม่มีนโยบายปรับลดเวลาท างานหรือพักเวลาท างานแต่อย่างใด ขอขอบคุณ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่มีความเสียสละทุกท่าน และขอให้ผู้ ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการ

ด าเนินงานของบริษัทต่อไป  
 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจัดสรรก าไรส่วนหนึง่เป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมายจ านวน 2,850,000 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัท เนื่องจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งรกัษากระแสเงินสดไวเ้พื่อรองรบัสถานการณ์

ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนน

เสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  

 ประธานได้มอบหมายให้นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้ แจงรายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ จะเป็น

การพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทที่ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง 

เป็นจ านวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง แต่

มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้อง

ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระรวม 4 คน คือ 

 1. นายวีระพันธุ์ ทปีสวุรรณ ซึ่งท่านได้ถึงแกก่รรมในระหว่างวาระ 

 2. นายสมฤทธิ์ ศรีทองด ี

 3. นายฐิติวุฒิ สขุพรชัยกุล และ 

 4. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ 
  

ทั้งนี้  บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท

ก าหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้ งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2562  

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้  ความสามารถ และ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาดังนี้ 

 (1) เลือกตั้ งให้นายเจษฎา พรหมจาต เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทแทนต าแหน่ง

กรรมการอสิระที่ครบวาระของนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี 

 (2) เลือกตั้งให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล และนายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้อง

ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 

 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คน โดยไม่เลือกตั้ ง

บุคคลใดแทนต าแหน่งของนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระและเป็นกรรมการที่ต้อง

ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้  
  

ส่วนรายนามและประวัติ รวมทั้งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มี 

หรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน 

ที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือ 

เชิญประชุมแล้ว 

 นอกจากนี้  ก่อนเริ่มการประชุมในวันนี้  กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ  

แทนกรรมการที่ออกตามวาระได้แจ้งความประสงค์ให้ท่านประธานทราบว่า เมื่อถึงวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กรรมการ จะขอออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอสิระ 
 

 ประธานได้เชิญกรรมการทั้งสองท่านที่ครบวาระออกจากห้องประชุม  
 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ         

เป็นรายบุคคล  
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มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติดงันี้  

 (1)  เลือกตั้งใหน้ายเจษฎา พรหมจาต เขา้เป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษทั 

 (2)  เลือกตั้ งให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล และนายไพบูลย ์วงศ์จงใจหาญ ซ่ึงเป็นกรรมการ 

ท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ 

อีกวาระหนึง่ 

 (3)  ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 คน  

 โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

 (1) นายเจษฎา พรหมจาต 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 

 (2) นายฐิติวุฒิ สุขพรชยักุล 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 

 (3) นายไพบูลย ์วงศจ์งใจหาญ 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 

 (4) ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 คน 
มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 
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 ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจ านวน 11 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้  

 1. นายอานันท ์ ปันยารชุน ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ รองประธานกรรมการ 

 3. นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 5. นางสนุันทา เตียสวุรรณ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 6. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

 7. ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ 

 8. นายฐิติวุฒิ สขุพรชัยกุล กรรมการและกรรมการบริหาร 

 9. นายณัฐวิทย ์ บุณยะวัฒน ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 10. นายทนิวรรธน์ มหธราดล กรรมการและกรรมการบริหาร 

 11. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการประจ าปี 2563 

 ประธานได้มอบหมายให้นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอยีดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้

อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท และ

ส าหรับเงินค่าตอบแทนในปี 2563 นี้  คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้

บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอ านาจให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความ

เหมาะสมต่อไป ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่

ผ่านๆ มา ปรากฏตามหนังสอืเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

มติ : หลังจาก ท่ีประชุมได้พิ จารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนให้แ ก่

คณะกรรมการของบริษัทประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอ านาจให้

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านตามความ

เหมาะสมต่อไป โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทห์รือเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 
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วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 

 ประธานได้มอบหมายให้นายปรีชา อุ่นจิตติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชี้ แจง

รายละเอยีดให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตาม

กฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ แต่กส็ามารถที่จะ

ได้รับการแต่งตั้งได้อกี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี

ใบอนุญาตเลขที่  4521 หรือนางสาวสุมนา พั นธ์พงษ์สานนท์ ผู้ สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่  5872  

หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้ สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์  

ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4496 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2563 และขอเสนอให้ก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายใน

วงเงินไม่เกนิ 1,335,000 บาท 
 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งใหน้ายโสภณ เพิม่ศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชี

ใบอนุญาตเลขท่ี 3182 หรือนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีใบอนุญาตเลขท่ี 4521 หรือ

นางสาวสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชีใบอนุญาตเลขท่ี 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์

ผูส้อบบญัชีใบอนุญาตเลขท่ี 3972 หรือนางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีใบอนุญาตเลขท่ี 4496 

ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ประจ าปี 2563 และก าหนดเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท 

โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนนดงันี้   
 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 

   

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจาณาระเบียบวาระตามที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้

ขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นที่จะสนทนาหรือสอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกบักจิการของบริษัท 

 

  คุณเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น  :  ได้แสดงความเห็นว่า บริษัทควรพิจารณาลดจ านวนหุ้นด้วยการ
ซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อปรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นให้เหมาะสมกับรายได้ในปัจจุบัน หรือ

การเติบโตในอนาคตให้ดีขึ้น 

 

  ประธาน : ได้ชี้แจงว่า ขอรับข้อเสนอดังกล่าว ให้ฝ่ายจัดการน าไปพิจารณาต่อไป  
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  หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น     

ที่ให้การสนับสนุนกจิการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.35 น.  
 

 

 ลงชื่อ ประธานที่ประชุม 

 (นายอานันท ์ปันยารชุน) 
 

 

 ลงชื่อ ผู้บันทกึการประชุม 

  (นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน) 


