รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)

ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) `
ที่ปฏิบตั ิตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิ ทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 เมื่อถึงเวลานัดประชุม มีผเู้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ จานวน 35 ราย แบ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง
11 ราย จานวนหุน้ 841,220,300 หุน้ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ 24 ราย จานวนหุน้ 1,053,417,900 หุน้ รวมจานวนหุน้
ทัง้ สิน้ 1,894,638,200 หุน้ คิดเป็ น ร้อยละ 45.1104 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด (หุน้ ของบริษัทมี 4,200,000,000 หุน้ )
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กาหนดว่า “ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม”
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ประกาศกาหนดให้ผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็ นผู้
มีสิทธิ เข้าประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 ปรากฏว่า มีผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ สิน้ จานวน 5,933 ราย รวมจานวนหุ้น
4,200,000,000 หุน้
นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมตามกฏหมาย กล่าวเปิ ดประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และได้มอบหมายให้นางสาววาสนา หนูเกือ้ เลขานุการบริษัท เป็ นผูด้ าเนินการประชุมฯ
นางสาววาสนา หนูเกือ้ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่าน คณะกรรมการบริษัท จึงกาหนดให้จัดการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หลังจากนัน้ ได้แนะนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษัท ดังนี ้

กรรมการบริษัทปั จจุบัน มีจานวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน (100%) ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด จานวน 6 ท่าน
1. นายวัชรินทร์ ดวงดารา

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

3. นายโชคชัย อิทธิวิบลู ย์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

4. นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

5. นายภูมิพฒ
ั น์ สินาเจริญ

กรรมการ

6. นางสาววรษา สวาทยานนท์

กรรมการ

กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ท่าน
1. นายปราชญ์ปก ลือสกุลกิจไพศาล

กรรมการ

ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด
1.
2.
3.
4.
5.

คุณศรินทิพย์
นางสุดารัตน์
นายประสาน
นายเจริญชัย
นายวงศ์ศนิ นั ท์

ชนะภัย
รัตนพรสินชัย
เจียรไกร
กิตติสวุ รรณ
อ่วมเนตร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
ประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนกลาง
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
รักษาการประธานเจ้าหน้าก่อสร้าง

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
2. นางสาวโยถิกะ ศรีพงษ์พนั ธุก์ ลุ
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีผทู้ าหน้าที่เป็ นคนกลางและตรวจสอบการนับคะแนน ซึ่งเป็ นที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
จากภายนอก 1 ท่าน คือ นายธีรเดช ลิมวัฒนานนท์
นางสาววาสนา หนูเกือ้ ได้กล่าวชีแ้ จงนโยบายการกากับดูแลที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และ
ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิตา่ งๆ ในการประชุม ดังนี ้
นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถอื หุ้น
1. บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผถู้ ื อหุน้ ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
2. บริษัทได้เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ ไ ม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ื อหุ้น ซึ่งมีขอ้ มูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้
3. บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้
ส่ง คาถามมายัง ฝ่ ายเลขานุการบริษัท เพื่ อให้สามารถตอบคาถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง
โดยรายละเอียดการส่งคาถามล่วงหน้า ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
สาหรับรายละเอียดวิธีการปฏิบัตใิ นการประชุม เป็ นดังนี้
1. การลงมติต่างๆ ในการประชุม ครัง้ นี ้ ให้ถือตามข้อบัง คับ ของบริษั ท ข้อ 42 กาหนดให้การออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถ้ ื อหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถือและได้รบั มอบฉันทะ โดยให้นับ
1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ สาหรับผูถ้ ือหุน้
ท่า นใด ไม่เ ห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง ให้ท าเครื่ อ งหมายในช่ อ งไม่ เ ห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง
ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบ
3. วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุน้ ที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านัน้
จากนัน้ จะนาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม คะแนน

ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว
จะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
4. สาหรับการออกเสียงลงคะแนนในเกือบทุกวาระเพื่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติโดยใช้เสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม และมี สิ ทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 พิ จ ารณากาหนดค่า ตอบแทน
กรรมการ ที่ตอ้ งใช้มติเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม)ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีผถู้ ือหุน้ และจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
เนื่องจากอาจมีผถู้ ือหุน้ บางรายออกจากห้องประชุม หรือเข้ามาเพิ่มเติม
กรณีท่ีมีผถู้ ื อหุน้ มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ ตามวาระที่ยังไม่ได้พิจารณา โดยบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ ื อหุน้ ที่มาเข้าร่วม
ประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์ประชุม ตัง้ แต่วาระที่ไ ด้ออกเสี ยงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงาน
การประชุมต่อไป
6. บัตรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง ในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง
(ยกเว้น กรณี Custodian)
7. เมื่อเสร็จสิน้ การประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ท่ีประชุมรับทราบทันทีท่ีทาการรวบรวมคะแนนเสร็จ
โดยแบ่งเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และแสดงจานวนบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละของผูถ้ ือหุน้ ตามมติท่ีตอ้ งใช้
8. การประชุมในวันนีจ้ ะดาเนินการประชุมตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยจะมีการ
นาเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอความคิดเห็นหรือคาถามในแต่ละวาระ
จากนัน้ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563
นางสาววาสนา หนูเกือ้ เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยมีการจัดทารายงานการประชุมดังกล่าว และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(www.jsp.co.th) และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกโดยถูกต้องแล้ว
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ถามคาถาม แต่ไม่มีผใู้ ดมีคาถาม จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
มติท่ีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
1,894,638,200
1,894,638,200

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
100.0000
100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สาหรับงบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 1,166.87 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2562 จ านวน 758.32 ล้า นบาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 39.39 สาเหตุห ลัก มาจากผลกระทบของการ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวม
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ส าหรับ รายได้ร วมของกลุ่ม บริษั ท ในปี 2563 จ านวน 1,201.30 ล้า นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน
881.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.33
ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2563 จานวน 1,956.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 36.06 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อ ยละ 1.81 ซึ่ ง รวมผลขาดทุน จากการปรับ ลดมูล ค่า โครงการอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ร ะหว่ า งการพัฒ นา
จานวน 121.21 ล้านบาท และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
จานวน 157.18 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริงจะมีจานวน 1,678. 21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 314.45 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 15.78
ทัง้ นี ้ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี ้

ปี 2563
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

ปี 2562
ร้อยละ

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

ร้อยละ

อาคารพาณิชย์

71.12

6.10

466.37

24.22

คอนโดมิเนียม

477.86

40.95

348.42

18.10

ทาวน์เฮ้าส์

458.59

39.30

697.62

36.24

บ้านแฝด – บ้านเดี่ยว

159.30

13.65

412.78

21.44

1,166.87

100.00

1,925.19

100.00

รวมทั้งหมด

หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ถามคาถาม โดยสรุปคาถามและคาตอบได้ดงั นี ้
ค าถามที่ 1 ขอให้อธิ บายหลักการในการพิจ ารณาการตัง้ ค่าเผื่ อการลดมูลค่าสินทรัพย์ของโครงการ
ของบริษัท จานวน 121.21 ล้านบาท
คาตอบ ในไตรมาส 3/2563 บริษัทได้มีการตัง้ สารองการปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รบั
ของโครงการ โครงการหนึ่งของบริษัท ที่นามาขายลดราคา เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กบั บริษัท จานวน 299 ล้านบาท
โดยจานวน 121.21 ล้านบาทนัน้ เป็ นตัวเลขสารองที่คงเหลือสาหรับมูลค่าสุทธิ ของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
คาถามที่ 2 บริษัทมีแนวทางในการลดขาดทุนอย่างไร การหารายได้เพิ่มจากธุรกิจใหม่เป็ นไปได้หรือไม่
และมีแผนการลดค่าใช้จา่ ยอย่างไร
คาตอบ การขาดทุนของบริษัท แบ่งได้เป็ น 2 เรื่อง เรื่องแรกการขาดทุน จากผลประกอบการ เนื่องจาก
ปี ที่ ผ่ า นมา (ปี 2563) เกิ ด การแพร่ร ะบาดของเชื ้อ ไวรัส โควิ ด -19 (COVID-19) จึ ง เกิ ด ผลกระทบกับ ผลการ
ดาเนินงานของบริษัท และเรื่องที่สอง การขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยในปี ท่ีผ่านมา การขาดทุน
ในเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่ว่าจะมาจากการขายที่เกิดขึน้ จริงและยังไม่เกิดขึน้ จริง เพื่อสะท้อนถึงมูลค่า
สินทรัพย์ท่ีแท้จริงตามหลักความระมัดระวัง (Conservative) ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อย่างไรก็ ตาม การขาดทุนจากผลการดาเนินงาน คาดว่าน่าจะฟื ้ นตัว ดี ขึน้ ในปี 2564 และปี ถัดๆ ไป
ซึ่งหากเศรษฐกิจดีขึน้ กาลังซือ้ และยอดขายก็จะฟื ้ นตัวกลับมาด้วย และในส่วนของกระแสเงินสด บริษัทได้ทาการ
ขายทรัพย์สิ นที่ไ ม่ไ ด้สร้างรายได้ เพื่อนากระแสเงินสดกลับมา ซึ่งจะนาไปซือ้ ที่ ดินแปลงใหม่ และพัฒนาเป็ น
โครงการใหม่ โดยบริษัทเชื่อว่าโครงการใหม่จะทาให้ผลประกอบการของบริษัทดีขนึ ้
มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นางสาววาสนา หนูเกือ้ เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบการเงิน ประจาปี สิน้ สุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
และจัดให้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีก่อนนาเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี บริ ษั ท เคพี เอ็ มจี ภู มิ ไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
งบการเงินของบริษัท ประจาปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2563 ซึ่งได้ส่งให้ผูถ้ ื อหุน้
ได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
7,284.17
3,175.99
4,108.17
1,166.87
1,201.30
(907.20)
(0.22)

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
7,659.12
3,509.06
4,150.05
652.97
687.63
(575.53)
(0.14)

จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ถามคาถาม โดยสรุปคาถามและคาตอบได้ดงั นี ้
ค าถามที่ 1 ทาอย่างไรให้ผลประกอบการในแต่ละปี มีความยั่งยื นในผลกาไรและมีแนวโน้มที่ เติบโต
ต่อเนื่อง รวมถึงมีแผนในการมองหาธุรกิจใหม่อ่ืนๆ ที่เพิ่มกาไรมากขึน้
คาตอบ บริษัทแบ่งการดาเนินการได้เป็ น 3 ระยะ คือระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
ระยะสั้น คื อ ต้อ งประคองให้อ งค์ก รอยู่ ร อดด้ว ยกระแสเงิ น สด เพราะสภาพคล่ อ งเป็ นตั ว หลั ก
ที่ทาให้บ ริษัท อยู่ไ ด้ และเป็ น เรื่อ งที่ ทีม ผูบ้ ริหารของบริษัท ให้ค วามส าคัญ รวมถึง ดารงสัด ส่ว นหนี ส้ ิน ต่อทุน
ให้สอดคล้องกัน ซึ่งปั จจุบนั บริษัทพยายามทาให้สินทรัพย์ท่ีมีอยู่กลายมาเป็ นผลประกอบการให้ได้จริง สินทรัพย์

ใดที่ไม่สามารถสร้างรายได้ บริษัทจะทาการขายออกเพื่อเป็ นการลดภาระหนี ้ ซึ่งถือว่าเป็ นการบริหารจัดการหนีส้ ิน
และทรัพย์สินของบริษัทให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดที่กลับเข้ามา
ระยะกลาง เมื่ อ บริ ษั ท มี ส ภาพคล่ อ ง ก็ ส ามารถน ามาเป็ นเงิ น ลงทุ น ในโครงการใหม่ ๆ ตามแผน
กลยุทธ์ท่ีบริษัทได้วางไว้
ระยะยาว จากการที่บริษัทได้ดาเนินการตามแผนในระยะสัน้ และระยะกลาง ในระยะยาวจะส่งผลให้
บริษัทเกิดความยั่งยืนในเรื่องของผลกาไร
คาถามที่ 2 ในปี 2563 มีวงเงินจากรายการเกี่ยวโยงกันจานวน 590 ล้านบาท ปั จจุบนั ได้มีการชาระคืน
ทัง้ หมดแล้วหรือไม่
ค าตอบ บริษั ท มี ค วามประสงค์ท่ี จ ะลดภาระหนี ้ ข องบริ ษั ท ไม่ว่า จะเป็ นหนี ้กับ บุค คลเกี่ ย วโยงกัน
หรือหนีก้ บั บุคคลภายนอก โดยการขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัท เพื่อนามาปลดภาระหนี ้ ซึ่งถือเป็ นการ
บริ ห ารจั ด การหนี ้ สิ น และทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ให้ ส อดคล้ อ งกั น ซึ่ ง ถื อ เป็ นเรื่ อ งที่ ที ม ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท
ให้ความสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินจากรายการเกี่ยวโยงกันจานวน 780 ล้านบาท ปัจจุบนั คงเหลือจานวน
380 ล้านบาท
คาถามที่ 3 บริษัทมีการดาเนินการเรื่องหุน้ กูท้ ่ีจะครบกาหนดอย่างไร
คาตอบ ปัจจุบนั บริษัทมีหนุ้ กูท้ งั้ หมด 3 รุน่ ได้แก่
1. JSP213A ซึ่งครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยบริษัทได้ทาการขอขยายระยะเวลา
ในการไถ่ถอนจากผูถ้ ือหุน้ กูด้ งั กล่าว ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
2. JSP205A ซึ่งจะครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
3. JSP206A ซึ่งจะครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 มิถนุ ายน 2564
ทัง้ นี ้ หุน้ กู้ รุ ่น JSP205A และ JSP206A บริษัทคาดว่าจะขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนออกไปก่อน โดยจะ
เรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ กูด้ งั กล่าวเพื่อขออนุมตั กิ ารขยายระยะเวลาไถ่ถอนต่อไป
คาถามที่ 4 ในปั จจุบนั มีข่าวเรื่องการขยายเพดานให้ตา่ งชาติเข้าถือกรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมหรือบ้าน
ได้มากขึน้ และเปิ ดให้มีการซือ้ ชั่วคราว 3-5 ปี บริษัทมีกลยุทธ์หรือแผนในการดาเนินการไว้อย่างไร
คาตอบ หากกฏหมายดังกล่าวได้รบั การอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม แต่อย่างไรก็ตามสินค้าของบริษัทไม่ได้มงุ่ เป้าหมายที่จะขายให้กบั ชาวต่างชาติ แต่คาดว่า
โดยรวมเมื่อกฏหมายดังกล่าวมีผลใช้บงั คับจะทาให้เศรษฐกิจดีขนึ ้
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บการเงินของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
1,901,138,200
1,901,138,200

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงคะแนน
100.0000
100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
นางสาววาสนา หนูเกื อ้ เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59
“ผูส้ อบบัญชีให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ทุกปี โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกผูส้ อบบัญชีผซู้ ่งึ ออกไปนัน้
กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ”
ข้อ 60 “ ผูส้ อบบัญชีควรได้รบั ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด”
ข้อ 61 “ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่ง หน้าที่ใดๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตาแหน่งนัน้ ๆ
จะเลือกเอามาเป็ นตาแหน่งผูส้ อบบัญชีของบริษัทไม่ได้ ”
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจ ารณาคัดเลื อกผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยพิจ ารณาจาก
ผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้น พิจ ารณาคัดเลื อกผู้ส อบบัญชี จากบริษัท เคพี เอ็ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 3 ราย
เพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ดังนี ้
1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
7789
2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
4795
3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
8420
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย /
ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด
หากผูส้ อบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวได้รบั การแต่งตัง้ จะเป็ นปี ท่ี 2 ในการเป็ นผูส้ อบบัญชี โดยมีคา่ สอบบัญชี
งบการเงินของบริษัทประจาปี 2564 เป็ นเงินจานวน 2,040,000 บาท ลดลงจากปี ท่ีแล้ว 50,000 บาท และค่าสอบบัญชี
ของบริษัทย่อย 10 แห่ง จานวน 2,360,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 50,000 บาท รวมค่าสอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี 2564 เป็ นเงินทัง้ สิน้ 4,400,000 บาท ซึ่งต่ากว่าปี ท่ีแล้วจานวน 100,000 บาท

หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เขียนคาถาม แต่ไม่มีผใู้ ดมีคาถาม จึงเสนอให้ท่ีประชุมมีมติอนุมตั ิ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี มติอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี
2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
1,901,138,200
1,901,138,200

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงคะแนน
100.0000
100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2563
นางสาววาสนา หนูเ กื ้อ เลขานุก ารบริษั ท ได้ร ายงานต่อ ที่ ป ระชุม ว่า เนื่ อ งจากปี 2563 บริษั ท ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ทาให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการ
ดาเนินงานในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 575.53 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา
อนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2563
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เขียนคาถาม โดยสรุปคาถามและคาตอบดังนี ้
คาถามที่ 1 สาเหตุใดบริษัทย่อยจึงจ่ายเงินปันผลในปี 2563 ได้ และจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือไม่
คาตอบ บริษัทย่อยสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ถ้ามีผลประกอบการกาไรหรือมีกาไรสะสม โดยถือว่า
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทย่อยแต่อย่างใด
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ใิ ห้งดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
1,891,628,200
10,000
9,500,000
1,901,138,200

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงคะแนน
99.4998
0.0005
0.4997
0.0000
100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2564
นางสาววาสนา หนูเ กื อ้ เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ ประชุม ว่า ตามข้อบัง คับของบริษัทข้อ 34
บาเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุน้ จะกาหนด กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทน
จากบริษั ท ในรู ป เงิ น รางวัล เบี ย้ ประชุม บ าเหน็ จ กรรมการ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ต อบแทนในลัก ษณะอื่ น
ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์
และจะกาหนดเป็ นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั
เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทื อนสิทธิ ของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่ง ได้รับการเลื อกตัง้
เป็ นกรรมการ ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนในวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับการดารงคุณสมบัติของกรรมการ
ที่เป็ นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด
ในปี 2563 ที่ ผ่า นมา ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ได้อ นุมัติค่า ตอบแทนคณะกรรมการบริษั ท วงเงิ น รวม
ไม่เกินปี ละ 6,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายค่าเบีย้ ประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่ อยไปแล้ว เป็ นเงินทัง้ สิน้
4,580,000 บาท โดยรายงานสรุ ป จ านวนเงิ น ที่ จ่า ยให้แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
เป็ นรายบุคคล ปรากฎในรายงานประจาปี 2563 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับ ปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน ได้พิ จ ารณาและเสนอให้ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิ น 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 เนื่องจากผลประกอบการ
ของบริษัทที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ทัง้ นี ไ้ ม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัท
ได้รบั ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงาน ของบริษัทฯ ในปี ท่ีผ่านมา
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการแต่ละชุด วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้

จานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ ปฏิบตั ิอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึง
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอให้จา่ ยค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับปี 2563 ดังนี ้
หน่วย : บาท/บุคคล/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าเบีย้ ประชุม
ประธาน
สมาชิก
70,000
30,000
30,000
20,000
40,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

หมายเหตุ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็ นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
ดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ อนุมัติ และให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยการพิจารณา
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินวงเงิน
ที่ได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษั ท เห็ น สมควรก าหนดค่า ตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุด ย่ อ ย ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ ซึ่ง ได้พิจ ารณาจากผลการดาเนินงาน
การเติบโตของรายได้ และกาไรของบริษัทฯ ในปี ท่ีผ่านมา ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการแต่ละชุด
วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จานวนเงินค่าตอบแทนที่จา่ ยในปี ท่ีผา่ นมา และเปรียบเทียบ
กับระดับที่ปฏิบตั อิ ยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการด้วย
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ เขี ยนคาถาม แต่ไม่มีผูใ้ ดมีคาถาม จึงขอให้ท่ีประชุม ลงมติอนุมตั ิ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาหรับปี 2564
มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุม โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้ เนื่องจากถือว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษ ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 33 วรรคสอง
ดังนี ้

มติท่ีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
1,060,228,900
66,000
9,500,000
1,069,794,900

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงคะแนน
99.1058
0.0062
0.8880
100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
นางสาววาสนา หนูเ กื อ้ เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ ประชุม ว่า กรรมการที่ ครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในคราวนี ้ มีจานวน 2 ท่าน ได้แก่ นายโชคชัย อิทธิวิบลู ย์ และนางสาววรษา สวาทยานนท์ (เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี นายโชคชัย อิทธิวิบลู ย์ และนางสาววรษา สวาทยานนท์ ออกจากห้องประชุม
ระหว่างการพิจารณาวาระนี)้
ตามข้อบัง คับของบริษัท ข้อ 18 กาหนดไว้ว่า ในการประชุม สามัญประจ าปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้อง
ออกจากตาแหน่ง อย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่ อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ
เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน
2 ท่าน คือ
(1) นายโชคชัย อิทธิวิบลู ย์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

(2) นางสาววรษา สวาทยานนท์

กรรมการ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563
แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลใดๆ มายังบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน จึง ได้ด าเนิ น การตามกระบวนการสรรหาบุค ลากร
โดยพิจารณาถึงความหลากหลาย และองค์ประกอบของความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านที่จาเป็ นต้องมีหรือยังขาดอยู่
ในคณะกรรมการ เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี มีภาวะผูน้ า
วิสยั ทัศน์กว้างไกล รวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติท่ีดีตอ่ องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
อันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี ้ ยังได้คานึงถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
องค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท
เห็นว่ากรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 2 ท่าน ได้แก่ นายโชคชัย อิทธิวิบลู ย์ และ
นางสาววรษา สวาทยานนท์ เหมาะสมที่จะได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยประวัติแ ละคุณ สมบัติข องกรรมการที่ เ สนอชื่ อ ได้ส่ง ให้ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาล่ ว งหน้า พร้อ มหนัง สื อ
บอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย ลาดับที่ 3
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทัง้ หมดที่ได้รบั การเสนอ
รวมทัง้ พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 2 ท่าน เป็ นบุคคลที่มี
ความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ รวมทัง้ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง และได้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้เป็ นอย่างดีตลอดมา
รวมถึงกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31
ได้กาหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเข้าเป็ น
กรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผูอ้ ่ื น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
จึงขอแจ้งให้ทราบว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้ นัน้ ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ น
กรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ถามคาถาม แต่ไม่มีผใู้ ดมีคาถาม จึงเสนอให้มีมติลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล
1) นายโชคชัย อิทธิวิบลู ย์
มติ : ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ นายโชคชัย อิทธิวิบลู ย์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยกรรมการออกตามวาระที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษั ทสามารถ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนีไ้ ด้ โดยไม่ถือว่าเป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษ ซึ่งเป็ นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจากัด
มาตรา 33วรรคสอง ดังนี ้
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุม
มติท่ีลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
และมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย
1,901,878,200
100.0000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
1,901,878,200
100.0000
2) นางสาววรษา สวาทยานนท์
มติ : ที่ ประชุม มี มติเ ลื อกตัง้ นางสาววรษา สวาทยานนท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้ ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการออกตามวาระที่เป็ นผู้ถื อหุ้น
ของบริษัทสามารถออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี ไ้ ด้ โดยไม่ถือว่าเป็ นผู้มี ส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ ซึ่ง เป็ นไปตาม
พรบ. บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 33 วรรคสอง ดังนี ้
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุม
มติท่ีลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
และมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย
1,901,878,200
100.0000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
1,901,878,200
100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
-ไม่มีประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ กรรมการ ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษัท ผูส้ อบบัญชี
ที่ ปรึกษากฏหมายอิส ระ รวมถึง เจ้าหน้าที่ ของบริษัท และเจ้าหน้าที่ ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
ผูใ้ ห้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กบั บริษัทฯ และได้กล่าวคาอวยพร จากนัน้ จึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.15 น.
สรุปจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 13 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 848,460,300 หุน้ และผูถ้ ือหุน้
ที่มอบฉันทะจานวน 24 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 1,053,417,900 หุน้ รวมผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม จานวน
37 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 1,901,878,200 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.2828 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด

(นายวัชรินทร์ ดวงดารา)
ประธานที่ประชุม

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา หนูเกือ้ )
เลขานุการบริษัท

