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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ อาคารสานักงานใหญ่ของบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี ้
จากัด (มหาชน) เลขที่ 41/1 ถนนพระรามสอง ซอยที่ 54 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 โดยมี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ จานวน 36 ราย แบ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย จานวนหุน้ 1,166,056,500 หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ 22 ราย จานวนหุน้ 831,109,590 หุน้ รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 1,997,166,090 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
47.5516 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด (หุน้ ของบริษัทมี 4,200,000,000 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ครบตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจาก
ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คนหรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม”
ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ ได้กาหนด วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่
3 เมษายน 2563 ปรากฏว่า มีผถู้ ือหุน้ ทัง้ สิน้ จานวน 6,152 ราย รวมจานวนหุน้ 4,200 ล้านหุน้
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจิ นดา ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่ ประธานที่ ประชุม กล่าวเปิ ดประชุม สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และแนะนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษัท ดังนี ้
กรรมการบริษัทปั จจุบนั มีจานวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทัง้ 7 ท่าน (100%) ดังนี ้
1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
ดารงตาแหน่ง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท

2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา
ดารงตาแหน่ง
3. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ
ดารงตาแหน่ง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายโชคชัย อิทธิวิบลู ย์
ดารงตาแหน่ง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
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5. นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล
ดารงตาแหน่ง

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร, ประธานกรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

6. นายพงศ์ศกั ดิ์ สวาทยานนท์
ดารงตาแหน่ง

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร, กรรมการบริษัท

7. นายภูมิพฒ
ั น์ สินาเจริญ
ดารงตาแหน่ง

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร, กรรมการบริหาร

ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสัญญา กาญจนวิทย์
ดารงตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ

2. นายประสาน เจียรไกร
ดารงตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนกลาง

3. นางสุดารัตน์ รัตนพรสินชัย
ดารงตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

เลขานุการบริษัท
1. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์
ผูส้ อบบัญชี จากสานักงาน อีวาย จากัด

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
2. นางสาวชัชฎา เกษมสมใจ
ผูส้ อบบัญชี จาก เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จากัด
1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
2. นางสาวโยถิกะ ศรีพงษ์พนั ธุก์ ลุ
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีผทู้ าหน้าที่เป็ นคนกลางและตรวจสอบการนับคะแนน ซึง่ เป็ นที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก
ภายนอก 1 ท่าน ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ
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และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มาร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่ง ชื่อ นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ได้อาสาสมัคร
เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนครัง้ นี ้
จากนั้นประธานฯ กล่าวต่อที่ ประชุมให้ผูถ้ ื อหุน้ ทราบว่า ขณะนี เ้ ราอยู่ในสถานะการณ์การระบาดของไวรัส
โควิค19 เพื่ อเป็ นการตอบสนองต่อมาตราการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข การประชุมครัง้ นีจ้ ึงจะมี
ผูด้ าเนินการประชุมเพียง 2 คน คือประธานฯ และเลขานุการบริษัท เพื่อทาให้การประชุมกระชับที่สดุ ส่วนท่านผูถ้ ือหุน้
ท่านใดที่มีคาถามกรุ ณาเขียนคาถามพร้อมทัง้ ระบุ ชื่อและนามสกุล เพื่อทางบริษัทจะส่งคาตอบกลับไป ลงในกระดาษที่
เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียน ท่านสามารถเขียนคาถามได้ทุกวาระ และส่งให้เจ้าหน้าที่เมื่อจบการประชุม บริษัท
จะตอบคาถามส่งกลับไปตามที่อยู่หรือ email ที่ได้แจ้งไว้
จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เลขานุการบริษัท เป็ นผูช้ ีแ้ จงนโยบายการกากับ
ดูแลที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และระเบียบวิธีการปฏิบตั ิตา่ งๆในการประชุม ดังนี ้
นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษัทฯเกีย่ วกับการดูแลสิทธิของผู้ถอื หุน้
1. บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษั ท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและประกาศไว้ในเว็ บไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่า
ไม่มีผูถ้ ื อหุน้ ท่านใดเสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเป็ น วาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่ อบุคคลเพื่ อรับการพิ จ ารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
2. บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มีขอ้ มูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
3. บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ ส่งคาถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่ง
คาถามมายังฝ่ ายเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตอบคาถามของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียด
การส่งคาถามล่วงหน้า ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
สาหรับรายละเอียดวิธีการปฏิบัตใิ นการประชุม เป็ นดังนี้
1. การลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครัง้ นี ้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กาหนดให้การออกเสียงลงคะแนนใน
วาระต่างๆ ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถือและได้รบั มอบฉันทะ โดยให้นบั 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ท่านใด
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ และทาเครื่องหมายลงในบัตรยื นยันการลงคะแนนพร้อมทัง้ ลง
ลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่จะทาการ เก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเฉพาะทีไ่ ม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียงดังกล่าวทันที เพื่อตรวจนับและบันทึกคะแนนด้วยระบบ BARCODE ส่วนท่านผูถ้ ือหุน้ ที่เ ห็นด้วยขอให้
ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตร โดยไม่ตอ้ งยกมือ และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย ภายหลัง
จากเสร็จสิน้ การประชุม ซึง่ จะมีเจ้าหน้าที่ยืนรอรับบัตรของท่านบริเวณประตูทางออก
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3. วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ จากนัน้ จะ
นาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม คะแนนส่วนที่เหลือจะถือ
ว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคานึงถึงการลงคะแนน
เสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
4. สาหรับการออกเสียงลงคะแนนในเกือบทุกวาระเพื่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติโดยใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ตอ้ ง
ใช้มติเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม)ของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่ตอ้ งใช้มติเสียงไม่นอ้ ยกว่า ¾ ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
5. เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลง คะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีผถู้ ือหุน้ และจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจ
มีผถู้ ือหุน้ บางรายออกจากห้องประชุม หรือเข้ามาเพิ่มเติม
ในกรณีท่ีมีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะสิน้ สุด ขอให้สง่ บัตรลงคะแนนที่
เหลือทัง้ หมดแก่เจ้าหน้าที่ ที่จุดลงทะเบียน เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม และในกรณีท่ีมีผถู้ ือหุน้
มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ตามวาระ
ที่ยงั ไม่ได้พิจารณา โดยบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์
ประชุมตัง้ แต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
6. บัตรเสีย ได้แก่ บัตรที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ่าลงในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลง
ชื่ อ ก ากับ บริ เ วณที่ ขี ด ฆ่ า นั้น หรื อ กรณี ท่ี มี ก ารแยกลงคะแนนเสี ย ง (การแยกลงคะแนนเสี ย งท าได้เ ฉพาะ
Custodian เท่านัน้ )
7. เมื่อเสร็จสิน้ การประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ท่ีประชุมรับทราบทันทีท่ีทาการรวบรวมคะแนนเสร็จ
โดยแบ่งเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และแสดงจานวนบัตรเสีย(ถ้ามี) โดยคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละของผูถ้ ือหุน้ ตามมติท่ีตอ้ งใช้
8. การประชุมในวันนีจ้ ะดาเนินการประชุมตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยจะมีการนาเสนอ
ข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอความคิดเห็นหรือคาถามตามที่ ท่านประธานได้แจ้งไป
แล้ว
จากนัน้ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานที่ประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2562
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2562 โดยมีการจัดทารายงานการประชุมดังกล่าว และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.jsp.co.th) และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุม
ดังกล่าวได้บนั ทึกโดยถูกต้องแล้ว
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เขียนคาถาม แต่ไม่มีผใู้ ดมีคาถาม จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
มติท่ีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
2,000,176,090
2,000,176,090

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงคะแนน
100.0000
100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี ทีผ่ ่านมา สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในปี 2562 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเผชิญกับสถานการณ์ตา่ งๆ ที่มีทงั้ ด้านบวกและลบที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน) และยังทาให้ผลประกอบการของ
บริษัทฯต่างๆ ที่ อยู่ในธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2562 บริษัทฯขาดทุนตามงบการเงิ น รวม
จานวน 157 ล้านบาทและขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 19 ล้านบาท
โดยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ดงั นี ้
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แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการปรับการบริหารจัดการ การวางกลยุทธ์ เพื่อให้ผลการดาเนินการของบริษัทฯ
เป็ นไปในทิศทางที่ดีขนึ ้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตงั้ ไว้ โดยให้ความสาคัญกับการปรับนโยบายในการบริหารภายใน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อทาให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ดีขนึ ้ มีการร่วมมือกับธนาคารผูใ้ ห้สินเชื่อ
ในการคัดกรองการขอสินเชื่อเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีศกั ยภาพ คัดสรรคู่คา้ และผูร้ บั เหมาเพื่อให้ได้วสั ดุท่ีดีมีมาตรฐานและ
การสร้างบ้านที่มีคณ
ุ ภาพส่งมอบแก่ลกู ค้า จัดอบรมให้ความรู เ้ ทคนิคเฉพาะทางเกี่ยวกับงานให้แก่พนั กงาน รวมถึงการ
ส่งเสริมให้มีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่ดี
จากนัน้ ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าในเรื่องการเข้าเป็ นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
ว่า บริษัทได้ส่งหนังสือแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวไปเมื่อ 29 เมษายน 2562 จากนัน้ บริษัทฯ ได้มีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ความเหมาะสม และเตรียมแผนจัด
อบรมให้ความรู แ้ ก่พนักงานเพื่อให้หลีกเลี่ยงการให้สินบนในรู ปแบบต่างๆ พร้อมทัง้ จัดช่องทางแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็น
หรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รปั ชั่นเกิดขึน้ มีการกาหนดขั้ นตอนการลงโทษผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการให้สินบนหรือ
คอร์รปั ชั่นรวมถึงขัน้ ตอนการปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแสโดยสุจริต
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เขียนคาถาม
คุณรุ ่งศรี เจียรนัยขจร ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้ถามว่า ความคืบหน้าการขายที่ดิน
โครงการบางเสร่ท่ี ท่านประธานฯ ได้ชีแ้ จงในรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ื อหุน้ ปี 2562 ในหน้าที่ 15 ปั จจุบันเป็ น
อย่างไรบ้าง
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการ ได้ตอบคาถามว่า อยู่ระหว่างเจรจากับผูซ้ ือ้ คาดว่าจะสาเร็จภายใน
ปี 2563
ด้วยวาระนีเ้ ป็ นวาระรับทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงคะแนน
มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ท่ีผ่านมาสิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบการเงิ น
ประจาปี สิน้ สุด ณ รอบปี บัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีก่อนนาเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
อนุมตั ิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิ จารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุด วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชี บริษัท สานักงานอีวาย จากัด โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
งบการเงินของบริษัท ประจาปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2562 ซึง่ ได้สง่ ให้ผถู้ ือหุน้ ได้
พิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี ้

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เขียนคาถาม
คุณรุ ง่ ศรี เจียรนัยขจร ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้ถามว่า
1. ในรายงานประจาปี หน้า 79 หุน้ กูท้ ่ีครบกาหนดในเดือน 3, 5, 6 ปี 2563 และหน้า 50 งบการเงินตรง
หนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ หุน้ กู้ และเงินกู้ ที่ถึงกาหนดระยะเวลาชาระภายใน 1 ปี จะเห็นว่าเป็ น
จานวนเงินที่สงู บริษัทได้มีการเตรียมการไว้อย่างไร
2. ในรายงานประจาปี หน้า 51 บริษัทมีรายได้ 2,219 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 2,070 ล้านบาท กาไร 140
ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายทางการเงิ นสูงถึง 181 ล้านบาท ทางบริษัทฯจะมีวิธีบริหารให้ค่าใช้จ่ าย
ทางการเงินให้ลดลงได้อย่างไร
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการ ได้ตอบคาถามว่า
1. สาหรับหุน้ กูจ้ ะมีการเจรจาขยายเวลาการชาระหนีอ้ อกไปอีก 1 ปี ส่วนเงินกูย้ ืมกรรมการได้ขยายเวลา
การชาระหนีอ้ อกไปอีก 2 ปี
2. บริษัทฯ พยายามลดค่าใช้จ่ายทางการเงินลงด้วยการคืนหนีเ้ งินกูใ้ ห้เร็วที่สดุ
เมื่อไม่มีผใู้ ดมีคาถาม จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงิน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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มติท่ีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
2,000,176,090
2,000,176,090

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
คะแนน
100.0000
100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 “ผูส้ อบบัญชีให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ทุกปี โดยที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกผูส้ อบบัญชีผซู้ ง่ึ ออกไปนัน้ กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้”
ข้อ 60 “ผูส้ อบบัญชีควรได้รบั ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด”
และ ข้อ 61 “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่ง หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตาแหน่งนัน้ ๆ จะเลือก
เอามาเป็ นตาแหน่งผูส้ อบบัญชีของบริษัทไม่ได้”
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
คัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด แทน บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด เนื่องจากบริษัทสานักงาน อีวาย
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ติดต่อกันแล้วเป็ นเวลา 7 ปี และเนื่องจากค่าสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด เสนอมาต่ากว่า
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ จานวน 3 ราย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด มีดงั นี ้
1. นางสาวเนาวรัตน์
นิธิเกียรติพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
2. นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
3. นางสาววิไลวรรณ
ผลประเสริญ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่

7789
4795
8420

ทั้งนี ้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่ เ สนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่ว นได้เสียกับบริษัทฯ/บริ ษัท ย่ อ ย/
ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด
หากผูส้ อบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวได้รบั การแต่งตัง้ จะเป็ นปี แรกในการเป็ น ผูส้ อบบัญชี โดยมีคา่ สอบบัญชีงบ
การเงินบริษัทประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 2,090,000 บาท ลดลงจากปี ท่ีแล้ว 300,000 บาท และค่าสอบบัญชีของ
บริษัทย่อย 10 แห่ง จานวน 2,410,000 บาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 190,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยสาหรับปี 2563 เป็ นเงินทัง้ สิน้ 4,500,000 บาท ซึง่ ต่ากว่าปี ท่ีแล้วจานวน 490,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เขียนคาถาม แต่ไม่มีผูใ้ ดมีคาถาม จึงเสนอให้ท่ีประชุมมีมติ
อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
2,000,176,090
2,000,176,090

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
คะแนน
100.0000
100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562
ทางบริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมีการเสนอให้จ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562 ให้แก่ผถู้ ือหุน้
ในอัตราหุน้ ละ 0.005 บาท จานวนหุน้ 4,200 ล้านหุน้ คิดเป็ นเงิ น 21 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายจากกาไรสะสมที่ ยังไม่ได้
จัดสรรของกาไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ได้ผ่านการเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คล ในอัตราร้อยละ 20 โดยกาหนด
รายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินปั นผลประจาปี 2562 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และมีกาหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
แต่เนื่องจากสภาวะวิกฤตจาก COVID-19 ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และยังไม่แน่ใจว่าปั ญหา
นีจ้ ะดาเนินไปอีกยาวนานแค่ไหน คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมามีความเห็น
ร่วมกันว่า ขอเสนอผูถ้ ือหุน้ ให้สงวนสภาพคล่องไว้ให้แก่บริษัทจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขนึ ้ โดยขอให้
ไม่อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เขียนคาถาม แต่ไม่มีผูใ้ ดมีคาถาม จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาไม่อนุมตั ิ
การจ่ายเงินปั นผล
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

มติท่ีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
8,168,790
1,992,007,300
2,000,176,090

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
คะแนน
0.4084
99.5915
100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาหรับปี 2563
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุ แล้วแต่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนด
กรรมการมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัท ในรู ปเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จกรรมการ โบนัสหรือ ผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวาง
เป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็ นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้
ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน
และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่ เป็ น
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนในวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารง
คุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด
ในปี 2562 ที่ ผ่านมา ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วงเงิ นรวมไม่เกิน
ปี ละ 7,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายค่าเบีย้ ประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยไปแล้ว เป็ นเงินทัง้ สิน้ 4,250,000
บาท คงเหลืออีก 2,750,000 บาท ซึง่ จะงดจ่ายบาเหน็จกรรมการในปี นี ้ เนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ และ
คณะกรรมการบริษัทต้องการสงวนสภาพคล่องไว้ให้บริษัท โดยรายงานสรุ ปจานวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นรายบุคคล ปรากฎในรายงานประจาปี 2562 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการแล้ว
สาหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ลดลง 1,000,000 บาท จากปี 2562 เนื่องจากผลประกอบการของ
บริษัทที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัท ได้รบั ในฐานะ
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยพิ จารณาจากผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในปี ท่ี ผ่านมา ผลการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการแต่ละชุด วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จานวนเงินค่าตอบแทนที่
จ่ายในปี ท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ จึงเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับปี 2562 ดังนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

1) ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ง
1.ประธานคณะกรรมการบริษัท
2.กรรมการบริษัท

ค่าเบีย้ ประชุม/ครัง้
70,000.-บาท
30,000.-บาท

2) ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
1.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบีย้ ประชุม/ครัง้
40,000.-บาท
30,000.-บาท

3) ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
1.ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าเบีย้ ประชุม/ครัง้
20,000.-บาท
10,000.-บาท

4) ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริหาร
ตาแหน่ง
1.ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.กรรมการบริหาร
*** ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหารที่เป็ นพนักงานของ
บริษัทฯจะไม่มีสิทธิได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะประธานคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนรายเดือน
30,000.-บาท
20,000.- บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

5) ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตาแหน่ง
1.ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.กรรมการบริหารความเสี่ยง
*** ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่เป็ นพนักงานของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมจากการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนรายเดือน
20,000.-บาท
10,000.- บาท

ทั้ง นี ้ ตั้ง แต่ ท่ี ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น อนุ มัติ แ ละให้ใ ช้ไ ปจนกว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง โดยการพิ จ ารณา
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินวงเงินที่ได้รบั
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดาเนินงาน การเติบโตของรายได้และกาไรของ
บริษัทฯในปี ท่ีผ่านมา ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการแต่ละชุด วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
รวมถึงอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการด้วย
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เขี ยนคาถาม แต่ไม่มีผูใ้ ดมีคาถาม จึงขอให้ท่ีประชุม ลงมติ
อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาหรับปี 2563
มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุม ดังนี ้
มติท่ีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
2,000,176,090
2,000,176,090

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
คะแนน
100.0000
100.0000

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในคราวนี ้ มีจานวน 2 ท่านได้แก่ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ
และนายภูมิพฒ
ั น์ สินาเจริญ (เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ และ
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ออกจากห้องประชุม ระหว่างการพิจารณาวาระนี)้
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 นีม้ ีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน คือ
(1) รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ
ดารงตาแหน่ง

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ

(2)

นายภูมิพฒ
ั น์ สินาเจริญ

ดารงตาแหน่ง
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร, กรรมการบริหาร
บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีการเสนอ
รายชื่อบุคคลใดๆ มายังบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน จึ ง ได้ด าเนิ น การตามกระบวนการสรรหาบุ ค ลากร
โดยพิจารณาถึงความหลากหลาย และองค์ประกอบของความรู ค้ วามชานาญเฉพาะด้านที่จาเป็ นต้องมีหรือยังขาดอยู่
ในคณะกรรมการ เป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์
กว้างไกลรวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ น
ประโยชน์ต่ อ การด าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ นอกจากนี ้ ยัง ได้ค านึ ง ถึ ง คุณ สมบัติ ท่ี เ หมาะสมและสอดคล้อ งกั บ
องค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท
เห็นว่ากรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เอกจิ ตต์ จึงเจริญ และ
นายภูมิพฒ
ั น์ สินาเจริญ เหมาะสมที่จะได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอชื่อได้สง่ ให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุม ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย ลาดับที่ 5
คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทัง้ หมดที่ได้รบั การเสนอ
รวมทัง้ พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 2 ท่าน เป็ นบุคคลที่มีความรู ้
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ความสามารถ มีประสบการณ์ รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้เป็ นอย่างดีตลอดมา รวมถึงกรรมการที่ได้รบั การ
เสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง จึงมีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริ ษัท ข้อ 31 ได้
กาหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า
เป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับ ผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเข้าเป็ นกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่วา่ ทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
จึงขอแจ้งให้ทราบว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้ นัน้ ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการ
ของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ เขี ยนคาถาม แต่ไม่มีผูใ้ ดมีคาถาม จึงเสนอให้มีมติลงคะแนนเลื อกตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล
1) รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ
มติ : ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อ
หุน้ ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ดังนี ้
มติท่ีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
1,999,951,690
224,400
2,000,176,090

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงคะแนน
99.9887
0.0112
100.0000

2) นายภูมิพฒ
ั น์ สินาเจริญ
มติ : ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ นายภูมิพฒ
ั น์ สินาเจริญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อ
หุน้ ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ดังนี ้
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มติท่ีลง

จานวนเสียงที่ลงมติ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

1,999,951,690
224,400
2,000,176,090

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงคะแนน
99.9887
0.0112
100.0000

ดังนัน้ กรรมการของบริษัทปี 2563 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี ้
1. ศ.ดร.พรชัย

ชุนหจินดา

2. นายวัชรินทร์

ดวงดารา

3. รศ. ดร. เอกจิตต์

จึงเจริญ

4. นายโชคชัย

อิทธิวิบลู ย์

5. นายลิขิต

ลือสกุลกิจไพศาล

6. นายพงศ์ศกั ดิ์

สวาทยานนท์

7. นายภูมิพฒ
ั น์

สินาเจริญ

โดยมีกรรมการอิสระเป็ นจานวน 4 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 57 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ได้แก่
1. ศ.ดร.พรชัย

ชุนหจินดา

2. นายวัชรินทร์

ดวงดารา

3. รศ. ดร. เอกจิตต์

จึงเจริญ

4. นายโชคชัย

อิทธิวิบลู ย์

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกีย่ วกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไข
ข้อบังคับข้อ 25
เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ ประกาศคณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 74/2557 เรื่ อ ง การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และ คาชีแ้ จงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน
บริษัทจากัด บริษัทมหาชน จากัด สมาคมการค้าและหอการค้า จึงเสนอขอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 25. จากคณะกรรมการ
ของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ เป็ น คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3)
เดือนต่อครัง้ ณ ท้องจังหวัดอันเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อ่ืนใด โดยการ
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กาหนด วัน เวลา และสถานที่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไขขัน้ ตอน และวิธีการตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนีเ้ พื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็ นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย อาจต้องมีการ
แก้ไขถ้อยคาหรือข้อความในข้อบังคับของบริษั ทหรือในคาขอจดทะเบียนให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตาม
ค าสั่ง ค าแนะน า หรื อความเห็ น ของนายทะเบี ย น กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ หรื อเจ้าหน้าที่ ข อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ
มอบหมายให้ (ก) กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากกรรมการผูม้ ีอานาจ ใน
การแก้ไข ถ้อยคาของข้อบังคับของบริษัท หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คาขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียน แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทนั ที กระทาการใดๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้การ
ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท แล้วเสร็จ รวมถึงมีอานาจในการมอบอานาจช่วงได้ โดยไม่ตอ้ งขออนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีก
ข้อบังคับฉบับปั จจุบัน

ข้อบังคับทีเ่ สนอแก้ไข

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย
สาม (3) เดือนต่อครัง้
สาม(3)เดือนต่อครัง้ ณ ท้องจังหวัดอันเป็ นที่ตงั้ สานักงาน
ใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อ่นื
ใด โดยการกาหนด วัน เวลา และสถานที่ เป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของประธานกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไขขัน้ ตอน และ
วิธีการที่กฎหมายกาหนด
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เขียนคาถาม แต่ไม่มีผใู้ ดมีคาถาม จึงเสนอให้ท่ีประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เสนอ
มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อบังคับข้อ 25)
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

มติท่ีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
2,000,176,090
2,000,176,090

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
คะแนน
100.0000
100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธาน ฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ และผูท้ ่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาเข้า
ร่วมประชุม โดยจะนาข้อเสนอแนะต่างๆจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมไปพิจารณา จากนัน้ จึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 10.30 น.
สรุ ปจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 14 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 1,166,056,500 หุน้ และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบ
ฉัน ทะจ านวน 24 ราย รวมจ านวนหุ้น ได้ 834,119,590 หุ้น รวมผู้ถื อหุ้น ทั้งหมดที่ เข้าร่วมประชุม จ านวน 38 ราย
รวมจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 2,000,176,090 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.62 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด

(ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา)
ประธานที่ประชุม

