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รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2563  
 บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหสับดทีี ่30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.  
ณ โรงแรมอวาน ีสขุมุวทิ หอ้งแกรนด ์แชมเบรย ์บอลลมู ชัน้ 7 ถนนสขุมุวทิ  

แขวงพระโขนงเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 
 

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
1.  นางเกศรา มัญชุศร ี ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 
2.  นายมนัส แจ่มเวหา ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายธนากร ธนวริทธิ ์ ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายดุษฎี เล็กยิ้ม ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน 
5. นางสาวชวนา ธนวริทธิ ์ ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการจัดการ 
 

ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชมุ  
1. นายสมชาย ชาญธนเวทย ์ ต าแหน่ง  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายรวิสุต บุญอาภา ต าแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการตลาด 
3.  นางสาวสุธิดา พันไพศาล ต าแหน่ง  รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน 

 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 61 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 395,117,539 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 70.5567 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทถือเป็นการครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 
 

กตกิา วธิกีารลงคะแนนและการนบัคะแนน 
 

1. ส าหรับการโหวตในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจ านวนหุ้นที่มีหรือตามจ านวนหุ้นที่
ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการโหวตจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวต
ได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบฟอร์ม  ค. คือ Custodian ที่ท า
หน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ ส าหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการ
ลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ 
คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
 

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะท าการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ กรณีแรก คือ ผู้ถือหุ้นมาด้วย
ตนเอง ผู้รับมอบฉันทะทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ  
 

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรใบคะแนน ในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดย
มอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์  
 

4. ก่อนที่จะท าการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อท าการอนุมัติในแต่ละวาระท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม ต้องยกมือขึ้นและ
เขียนชื่อ-นามสกุลของท่าน ระบุวาระที่ต้องการสอบถามและเขียนค าถามลงบนกระดาษที่ทางเราได้เตรียมไว้ให้ 
และกรุณายกมือเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นมารับค าถามจากท่าน 
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5. ส าหรับในการนับคะแนนบริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้
ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเรียงคะแนนไปในทางเห็นด้วย และการลงมติในแต่ละวาระจะ
เรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่าน้ัน  
 

6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที ่จะออกจากที่ ประชุมก่อนปิดประชุมและประสงค์จะ
ลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้อง
ประชุมด้วย ทางบริษัทจะท าการบันทึกคะแนนของท่าน 
 

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับ
คะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน
และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ  
 

8. ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะท าการโหวตเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด  
 

9. ส าหรับเง่ือนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังน้ี  
9.1 วาระที่จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุ มและ

ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งหมด 9 วาระ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1,3,4,5,6,7,9,12 และวาระที่ 13 
9.2 วาระที่จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 1 วาระ คือวาระที่ 8  
9.3 วาระที่ต้องได้รับนั้น การอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออก

เสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 2 วาระ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 10 และ วาระที่ 11  
9.4 วาระแจ้งเพื่อทราบและไม่มีการลงมติมีด้วยกัน 1 วาระ คือวาระที่ 2 

 

ต่อมาประธานจึงขอให้ที่ประชุมเริม่พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 

มีนาคม 2562 โดยบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ตามเอกสารแนบ 1 
พร้อมหนังสือเชิญประชุม 

  

 ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย รวมทั้งสิ้น 5,442,315 หุ้น รวม ณ ขณะนี้เข้าร่วมประชุม 64 ราย รวม 
4,559,854 หุ้นและแจ้งผลการลงมติในวาระนี้ 
 

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 
ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

 เห็นด้วย   400,059,854  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 บัตรเสีย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 งดออกเสียง         500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 

รวมจ านวน         400,059,854  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 

 



   
 

หน้า 3 จาก 15 

วาระที ่2 รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบป ี2562 
 

ประธานได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
เรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทาง ของผล
ประกอบการของบริษัทโดยสรุป และได้จัดเตรียมรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน การ
ประกอบธุรกิจ การเงิน รวมถึงข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น   
 

จากนั้นผู้บริหารได้ชี ้แจงผลประกอบการและแผนการด าเนินงานในอนาคตต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแผนภาพ
ประกอบการชี้แจงให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเหน็ในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

ค าถามและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ 
 

 ค าถามจาก นางสาวยินดี ฤตวิรุฬห ์(ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)  
1. สอบถามเรื่องแนวโน้มผลการด าเนินงานปี 2563 หลังวิกฤตโควิด 19 จะเป็นอย่างไร และ  
2. ถามว่าคาดว่าจะกลับมาจ่ายปันผลอีกครั้งเมื่อไหร ่

 

 ผู้บริหาร ได้ชี้แจงว่า  
1. ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะเรียกว่าต ่าสุดแล้ว โดยในปีหน้าและหลังจากนี้สถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ 

บริษัทยังมีโครงการไม่มาก และยังเชื่อว่าบริษัทจะสามารถบริหารงานภายใต้สถานการณ์นี้ได้ โดยในขณะนี้บริษทัก็
ไม่ได้ซื้อที่ดินเพิ่ม และสต๊อกก็ไม่ได้มีมาก 

2. ส าหรับค าถามข้อ 2. ประธานได้แจ้งว่าจะขอชี้แจงในอีกวาระหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการจ่ายเงินปันผล 
 

ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องของการหมุนเวียนของสินทรัพย์เป็นอย่างไร  
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเรามี Backlog อยู่ 5,700 ล้าน โดยในปีที่แล้วบริษัทสามารถโอนกรรมสทิธิ์ได้ 
2,900 ล้าน และในปีนีบ้ริษัทยังมี Backlog อยู่ที่ 5,700 ล้าน ซึ่งถ้ามีการโอนแค่ 70% ผมคิดว่าบริษัทน่าจะดีกว่าปีที่
แล้ว ส่วนปีถัดไปยังสามารถขายเพิ่มได้ เรายังสามารถที่จะขายเพิ่มเติมจากนี้ไปได้อีก เพราะว่ามูลค่าโครงการที่เรามี
รวมอยู่ทั้งหมดประมาณ 20,000 กว่าล้าน เพราะฉะนั้น การขายเพิ่มแต่ละปีน่าจะเพิ่มข้ึน  

 

ค าถามจากคุณสุเมธ การุณย์คติมา  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับโครงการเดอะอิมเพรสชั่นเอกมัย EIA ยอดขาย 
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค ของโครงการนี้เป็นอย่างไร 

 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเรื่อง EIA อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ EIA แล้ว ส่วนเรื่อง
ยอดขาย ตอนนี้ยอดขายอยู่ประมาณ 2,000 ล้าน ซึ่งคาดว่าเมื่อเราได้รับ EIA แล้ว ก็จะด าเนินการเรื่องของการท า
การตลาดเพิ่มข้ึน ซึ่งเรื่องนี้ก็คิดว่าผลตอบรับค่อนข้างดี 

 

 ประธานได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่าวาระที่ 2 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ได้มีการลงมติ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ประธานได้เสนองบแสดงฐานะนะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและมอบหมายให้คุณดุษฎี เล็กยิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินได้
น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัท ผ่านแผนภาพน าเสนอตั้งแต่ปี 2550 ของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบและได้
สรุปผลการด าเนินงานในปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 7,632 ล้าน มีหนี้สินรวม
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ทั้งหมด 5,652 ล้าน มีสัดส่วนทุน 1,980 ล้าน ส่วนทางด้านก าไรหรืองบก าไรขาดทุน คือมีรายได้รวม 2,838 ล้าน มี
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีคือ 501 ล้านบาท 
 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเหน็ในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

ค าถามและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ 
 

ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 
1. เรื่องระยะเวลาในการขายโครงการเป็นอย่างไร ท าไมใช้เวลานาน ยอดจองเงินสดเป็นอย่างไรบ้าง 
2. จะจัดการให้ D/E Ratio ลดลงไดอ้ย่างไร มีการจะเตรียมออกหุ้นกู้เพิ่มหรือไม่ 
3. มาตรฐานทางบัญชีใหม่มีผลกระทบอย่างไร 
4. เงินลงทุนชั่วคราวจัดการอย่างไรบ้าง 
5. เงินมัดจ าค่าที่ดินค่อนข้างสูง สามารถเกิดโครงการได้ตามแผนหรือไม่ 
6. สัดส่วนที่ลูกค้ากู้ไม่ผ่าน เป็นอย่างไรบ้าง 

 

ฝ่ายบริหารได้ตอบค าถามดังต่อไปนี ้
1. ระยะเวลาในการขายโครงการของบริษัทเฉลี่ยประมาณ 60-70% อยู่แล้ว ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการอย่างเช่น 

โครงการ Low Rise ต้ังแต่ซื้อท่ีดินมาจนเปิดโครงการไม่เกิน 1 ปี เพราะว่าต้องขอ EIA ด้วย การขายจริงๆ ต้องเปิด
จองไม่เกิน 1 ปี ก็รวมเบ็ดเสร็จจริง ๆ แล้วไม่เกิน 2 ปี ก็ขายหมด แต่ว่าบางโครงการไม่ได้เป็นการขายช้า อาจจะมีเรื่อง
ก่อสร้างล่าช้าบ้าง เพราะมีปัญหาเรื่องผู้รับเหมา เพราะฉะนั้นยังขอยืนยันว่าเรื่องการขายของบริษัทถือว่าดี ไม่มี
ประเด็นครับ 
 

2. ส่วนเรื่องของ D/E Ratio อยู่ที่ประมาณสัก 2 เท่า บวกลบ ช่วงสิ้นปีท่ีผ่านมามีสักประมาณ 1.9 ในช่วงไตรมาส ขยับ
ขึ้นมาเล็กน้อย ณ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2 นิดๆ แต่ว่าหลังจากที่ผ่านไตรมาสหนึ่ง ไป ตอนช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่าน
มา ก็มีการช าระไถ่ถอนขึ้นหุ้นกู้ รุ่น 1 ไป มูลค่า 467 ล้าน เพราะฉะนั้นตัว D/E Ratio มันก็จะขยับลงมาอีกพอสมควร 
เพราะฉะนั้นจากโครงการตัวเลขที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ค านวณคร่าว ๆ แล้ว ทุกๆ หนี้สินทุกๆ 200 ล้าน มันจะมีผลท า
ให้ D/E Ratio เปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณ 0.1 บริษัทคืนหุ้นกู้ไปประมาณ 400 กว่าล้าน เพราะฉะนั้นมันลดลงประมาณ 
0.25 แล้วก็พยายามให้มันอยู่ในระดับน้ี  
 

3. เงินค่ามัดจ าที่สูงเกิดข้ึนเนื่องจากมีการวางเงินมัดจ าในการซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่อๆ ไปของบริษัท 
ทั้งนี้บริษัทเป็นบริษัทขนาดเล็กจึงมีการบริหารความเสี่ยงโดยที่ถ้ามีโครงการใหญ่ๆ บริษัทจะท าเป็น Joint Venture 
เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน  
 

4. ส าหรับเรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่ ช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับใช้ตัวมาตรฐานบัญชีใหม่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้
มันสะท้อนเข้ามาในโครงการอ่ืนๆ แล้ว คงไม่ได้มีปัญหาในการด าเนินงานของบริษัท 
 

5. ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเรื่องเงินลงทุนชั่วคราวว่าไม่ได้มีการน าไปซื้อตราสารหน้ี แต่เป็นการลงทุนในบริษัทลูกของบริษัท  
 

ค าถามจากคุณชวิศ ธรรมชนะเลิศ  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติม ขอทราบสถานะของโครงการอิมเพรสชั่นภูเก็ตอย่าง
ละเอียด ท าไมถึงมีการล่าช้ากว่า 1 ปี แล้วในปีนี้ยังโอนห้องไปได้น้อยมาก เกิดอะไรขึ้น 

 

ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ติดในเรื่องของการสเปกห้องยังไม่ได้  แต่ว่าลูกค้าก็มีศักยภาพ คนไทยก็ทยอยโอน จริงๆ เริ่ม
ทยอยโอนบ้างแล้ว เพราะฉะนั้นตัวภูเก็ตเรียกว่าลูกค้าก็จ่ายเงินมาพอสมควร คิดว่าตรงนี้ก็อาจจะต้องให้เวลานิด
หนึ่ง แต่ภายในปีนี้เราคงหาวิธีการที่จะมาด าเนินการกับชาวต่างชาติ ในขณะที่จะท ายังไงให้เขาโอนเร็วๆ ก่อน  
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เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้  

 เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง                 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 เป็นส ารองตามกฎหมาย และการงดการจ่ายปันผล โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 บริษัทจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีกเป็นจ านวน 27,846,600 บาท เมื่อรวมกับทุน

ส ารองสะสม ณ ปัจจุบัน  25,925,379 บาท(ก่อนจัดสรรก าไรสุทธิ)  บริษัทจะมีทุนส ารองรวมทั ้งสิ้น 
53,771,979 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.60 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพื่อเป็นการรักษาสภาพ
คล่องทางการเงินส าหรับการด าเนินงานต่อไปในภายหน้า    
 

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 เป็นส ารองตามกฎหมาย และการงดการจ่าย
ปันผล โดยมีรายละเอียดดังที่ได้เสนอรายละเอียดและได้มอบหมายให้คุณดุษฎี เล็กยิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การเงิน ชี้แจงรายละเอียดของวาระที่ 4 ต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่
ก าหนดไว้จ านวน 10% เพราะฉะนั้น บริษัทต้องทยอยสะสมให้ครบ 56 ล้านบาทตามทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท 
และเรื่องของการงดจ่ายเงินปันผลสืบเนื่องมาจาก สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ถึงแม้ว่าในประเทศไทยของ
เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เราเรียกว่าควบคุมได้แล้วเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทและไม่รู้
ว่าสถานการณ์จะกลับมาอีกรอบหรือไม่ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้มีการงดจ่ายปันผลในปี
นี้ไว้  
 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม ่
 

ค าถามและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ 
 

ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 
1. คาดว่าจะกลบัมาจ่ายเงินปันผลได้อีกครั้งเมื่อไร  
2. ท าไมถึงไม่ปันผลในหุ้นแทนการออก Warrant   

 

ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า  
1. เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ปีหน้าก็คงกลับเข้าสู่นโยบายจ่ายเงินปันผลไดต้ามปรกติ 
2. ขอเรียนชี้แจงว่า การจะจ่ายปันผลเป็นหุ้น ก็เรียกว่าสามารถท าได้ ซึ่งการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจะมีทั้งที่เรียกว่าการจ่าย

ซื้อ หรือไม่จ่ายซื้อก็ได้ เพราะฉะนั้นพอเป็น Warrant มันจึงเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่า มันมีราคาต ่ากว่าการซื้อขาย ซึ่ง 
Warrant เองตอนนี้ก็ถือว่าไม่ล าบากแล้ว ซึ่งจากผู้ถือหุ้นเองหลายๆ รายที่อาจจะเรียกว่ามีการประสานงาน หรือ
การคุยกัน ก็คิดว่าในเรื่องของการได้รับ Warrant แล้ว ก็สามารถที่จะไปขายในตลาดได้ เพราะว่าในอีกทางหนึ่งก็
ต้องเรียนว่าตัวบริษัทเองก็เห็นว่า ถ้าผู้ถือหุ้น Warrant  มาซื้อหุ้นในราคาที่เหมาะสม และราคาที่เราคิดว่า เราให้ผู้ถือ
หุ้นได้รับส่วนเกินจากส่วนนี้ไป ในเรื่องของมูลค่า แล้วตัว Warrant เองก็จะมีการ Exercise Warrant ในอีก 2 ปี
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ข้างหน้า ตัวบริษัทก็จะได้รับประโยชน์ในเชิงที่ว่าสามารถที่จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นได้ด้วย ในส่วนของราคาเราก็ใช้ทางด้าน
ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ FA เข้ามาช่วย ซึ่งทาง FA ก็แนะน าในเรื่องของราคา เพราะฉะนั้นเมื่อมีการหารือ แล้วก็
ได้รับค าแนะน าจากทางด้านตัว FA แล้ว บริษัทเองก็เรียกว่าชั่งน ้าหนักแล้วว่า ถ้าบริษัทจ่ายปันผลด้วยหุ้นเฉย ๆ กับ
การจ่ายปันผลด้วยการเป็น Warrant แล้ว การออก Warrant น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ถือหุ้น และกับบริษัทด้วย จึง
เป็นที่มาของการที่ต้องขออนุญาตว่าในวาระถัดไปก็จะเป็นการขอเสนอเพื่ออนุมัติจากผู้ถือหุ้นว่าจะเป็นการที่จะให้ 
Warrant ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการให้ปันผลโดย Warrant  
 

เมื่อไม่มผีู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณางดอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

 เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 งดออกเสียง                 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 
วาระที ่5  พจิารณาอนมุตักิารขอเพิม่วงเงนิหุน้กูจ้ากเดมิ 2,000 ลา้นบาท เพิม่เปน็ 4,000 ลา้นบาท 

 บริษัทขอเพิ่มวงเงินหุ้นกู้จากเดิม 2,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนใด ที่เทียบเท่า เพื่อใช้
ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันและขยายกิจการของบริษัทในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
ประเภทหุ้นกู ้: 
 

หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละ
ครั้ง 

วงเงิน : 
 

มูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมิ ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอ่ืนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ สามารถเสนอ
ขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving 
Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจ าหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
จะต้องมีจ านวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น 

สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอ่ืนที่เทียบเท่าภายในวงเงิน 
อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 
อายุของหุ้นกู้ : 
 

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถก าหนดให้มีการ
ไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ 

วิธีการเสนอขาย : 
Offering : 

เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู ้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุน
สถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจ านวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป 
โดยให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทเป็นผู้ด าเนินการใด ๆ  อัน
จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการพิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ของหุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร 
รายละเอียดการเสนอขาย การขออนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการลงนาม
ในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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อ านาจก าหนด : 
รายละเอียดอื่นๆ : 

ให้กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัด) มีอ านาจต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

(1)  การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และเสนอขายหุ้นกู้ เช่น 
การก าหนดชื่อ ลักษณะขายหุ้นกู้ จ านวนหุ้นกู้ที่จะออก และเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ
หุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด 
อัตราดอกเบี้ย วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย 
เป็นต้น 
 

(2)  การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือนายทะเบียน
หุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ 
 

(3)  การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ และเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้  รวมถึง
การน าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 
Association) หรือตลาดรองอ่ืน ๆ และเพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต่าง ๆ การเปิดเผย
รายการ และกระท าการอ่ืนใดต่อหน่วยงานต่าง ๆ 

  

ประธานได้มอบหมายให้คุณดุษฎี เล็กยิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินน าเสนอโครงสร้างทางด้านหนี้สินของ
บริษัท โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นหนี้สินของบริษัทที่น ามาใช้ในการบริหารกิจการของ
บริษัทและสัดส่วนของหุ้นกู้ ในแต่ละรุ่นและก าหนดการไถ่ถอน ทั้งนี้ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้มี Governance ที่บริษัทต้อง
ท าตามทั้งภายใต้นโยบายของบริษัทและภายใต้การก ากับของสถาบันการเงิน  
 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

ค าถามและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ 
 

ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) 
1. จะท า Credit Rating หรือไม ่
2.  ท าไมท าหุ้นกู้สั้นมาก มีความกังวลเรื่องหุ้นกู้ Levering ไม่ได้ หรือขายไม่ได้บ้างหรือไม่ ในช่วงที่สภาวะตลาดก าลัง

รักษากระแสเงินสด  
 

ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า  
1. credit rating คือสิ่งที่ก าลังด าเนินการอยู่และคงต้องท าแน่นอน เพียงแต่ว่าการที่เราจะเข้าสู่กระบวนการนั้นได้ ต้อง

มีประวัติอีกสักระยะหนึ่ง ก็คงจะอีกปี 2 ปี แต่ว่านั่นก็เป็นสิ่งที่บริษัทพยายามเข้าสู่ระบบอยู่ 
 

2. ส่วนการออกหุ้นกู้มาก สั้น ส่วนการออกหุ้นกู้ในระบบสั้น ยาว ขึ้นอยู่กับสภาวะสถานการณ์ตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ 
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาในการออกหุ้นกู้ของบริษัทที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ไม่ได้มีหลักประกัน และบริษัทก็ดู
สถานการณ์ทีบ่ริษัทออกว่าช่วงเวลานั้นข้ึนอยู่กับสถานการณ์การออกหุ้นกู้ในตลาดด้วย ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายที่จะ
จ่ายคืนหุ้นกู้อยู่แล้ว ถ้าจะมีการออกหุ้นกู้ใหม่ก็จะพิจารณาอีกที ทั้งนี้ หุ้นกู้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ Source of Fund 
เพราะบริษัทได้ Project Finance จากทางธนาคารอยู่แล้วในการท าโครงการต่างๆ  

 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
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มต ิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นดว้ย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 งดออกเสียง                 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 

 

วาระที ่6  พจิารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าป ี2563 จาก บรษิทั เอเอน็เอส ออด ิจ ากดั โดยมี
รายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญติั
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี บริษัทได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความ
สมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัทจึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

 

รายนามผูส้อบบญัช ี ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน 9445 
นายวิชัย รุจิตานนท์ 4054 
นายเสถียร วงศ์สนันท์ 3495 
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 5946 
นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย 10837 

 

และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจ านวนเงิน 2,180,000 บาท  โดยประธานได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 
50,000 บาท 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 

วาระที ่7  พจิารณาอนมุตัเิลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระประจ าป ี2563 จ านวน 2 ทา่น กลบัเขา้
มาด ารงต าแหนง่กรรมการบรษิทัต่ออกีวาระหนึง่   
 

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พุทธศักราช 2535  มาตรา 71 และข้อบังคับ
บริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้มีการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุด กับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่
ออกตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกต้ังเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกก็ได ้
  

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ านวนทั้งหมด 6 ท่าน ดังนั ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในครั้งนี้ 
กรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด มีท้ังสิ้น 2 ท่านด้วยกัน 
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ท่านแรก  คุณชาตรี ศิริพานิชกร ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

ท่านทีส่อง คุณชวนา ธณวริทธิ์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
ดังนัน้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับกิจการที่ดี  พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว 
  

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเหน็ในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติ ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติอนุมัติการตั้งกรรมการแทนกรรมที ่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 ตาม
รายละเอียดดังนี ้

 

7.1 นายชาตรี ศิริพานิชกร – กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 

7.2 นางสาวชวนา ธนวริทธิ์ – กรรมการ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย   342,011,965 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะประกอบด้วย ค่าตอบแทนราย
เดือนและเบี้ยประชุม    

 

ประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม โดย
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยพิจารณา
จากผลงานของบริษัทในภาพรวม ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ  เห็นควรก าหนด
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทน ของกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่ท่านผู้
ถือหุ้นทุกท่านได้เห็นอยู่ในสไลด์ ส าหรับค่าตอบแทนรายเดือน ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ขณะที่ค่าเบี ้ยประชุมของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นค่าตอบแทนเมื่อกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยทั้งนี้คงอัตราเดิมเท่ากับค่า
เบี้ยประชุมคณะกรรมการในปี 2562  
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ค่าตอบแทนรายเดือน 
 

คณะกรรมการบริษัท -ไม่ม-ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่ม-ี 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -ไม่ม-ี 

 

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ  
 

 
คณะกรรมการ 

 

 
ประธานกรรมการ 

 

 
กรรมการ 

ป ี2563 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2562 
คณะกรรมการบริษัท 80,000 80,000 30,000 30,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 40,000 30,000 30,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 20,000 10,000 10,000 
คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 
 

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทนเมื่อกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง  
 

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าไม่มีโบนัสอ่ืนใดนอกจากค่าตอบแทนข้างต้นและประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะ
สอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มต ิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย   400,131,265   เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                 500,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.1250 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จ านวนไม่เกิน 140,000,000 
หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) 

 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 
จ านวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีความ
พร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และส ารองเป็นเงินทุนหมุ นเวียนภายใน
กิจการ อย่างไรก็ตาม หากใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของ
สัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ 
 

โดยประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมตามที่ได้ชี้แจงไปในวาระก่อนหน้าและขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินได้ชี้แจงเพิ่มเติ มตาม
รายละเอียดวาระ 
 

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
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ค าถามและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ 
 

ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) 
ท าไมสัดส่วนถึงเป็น 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 Warrant ท าไมถึงมีอายุ 2 ปี ท าไมถึงเป็นราคา 2.80 บาท ซึ่งราคา IPO ของ
บริษัท 4.50 บาท มีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนไหม หรือใช้หมุนเวียนปกติ 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ตอบค าถามดังกล่าวว่า สิ่งที่เราเปลี่ยน Future จากหุ้นปันผลมาเป็น Warrant สิ่งที่เราต้อง
ค านึงก็คือ หนึ่ง เรื่องของ Dilution Effect กรณีที่บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล สิ่งที่เกิดขึ้นคือ Dilution Effect 
ของหุ้นจะเกิดขึ้นทันที และในกรณีที่เรามีอัตราส่วน Ratio ที่ประกาศไว้แล้วก็คือ 3.5 หุ้น เดิมได้ 1 หุ้นสามัญ ซึ่ง
ก าหนดเป็น Dilution Effect จะอยู่ที่ประมาณ 22% และในกรณีท่ีออกเป็น Warrant ในสัดส่วน Ratio 4 หุ้นเดิม ต่อ 
1 หุ้นใหม่ Dilution มันจะเกิดข้ึนประมาณ 20% ซึ่งก็จะน้อยกว่า แล้วถ้ามองในแง่ของ Price Dilution เนื่องจากการ
ให้ Warrant ก็คือการออกหุ้นสามัญท่ีออกให้ก็คือให้หุ้นในราคาที่พันกว่าบาท เพราะฉะนั้นเมื่อค านวณรวมสัดส่วน
ที่การให้ ผลกระทบของในแง่ของ Price Dilution จะเกิดข้ึนทันทีประมาณ 25.03%   
 

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า Control Dilution อย่างไร 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ตอบค าถามดังกล่าวว่า Control dilution ได้แจ้งแล้วก็คือว่า control dilution ทั้งหมดจะ
เกิดขึ้น 22% แต่ Warrant จะเกิดขึ้นแค่ 20% แล้วก็ในแง่ของ Warrant เนื่องจาก Warrant ไม่ได้เป็นการให้ต้องใช้
สิทธิในการจ่ายเงินเข้าเพื่อจะให้เป็นหุ้นสามัญ เพราะฉะนั้นปันผลที่เราออก 2.80 บาท มันจะท าให้เกิด Dilution ต่อใน
เรื่องของ Price Dilution อยู่แค่ประมาณร้อยละ 4.3% เท่านั้นในแง่ของข้อดีของอีกอันหนึ่ง ก็คือการจัดเป็นหุ้นปัน
ผล Earnings Per Share ของบริษัทจะถูก Dilute ทันที เพราะว่าจ านวนเดิมจากเดิมก็คือ 560 ล้านหุ้น บวกอีก 
160 ล้านหุ้น ก าไรต่อหุ้นจะถูกแบ่งลดลงทันที ในขณะที่ Warrant ผู้ถือ Warrant ยังไม่มีเทคนิคในการแปลง ในแง่ 
Earnings Per Share ของบริษัทของผู้ถือหุ้นก็จะสูงกว่า เพราะว่าฐานเพียงแค่ 560 ล้านหุ้น Earnings Per Share 
เราก็จะสูงกว่าด้วย  ตอนนี้สิ่งที่ต้องค านึงถึงแล้วว่า ท าไม เพราะตอนนี้สิ่งที่โจทย์ของทางผู้บริหารให้มาคือว่า ต้อง
ค านวณออกมาให้เป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ซึ่งตามที่ได้ประกาศไปครั้งแรกก็
ถือว่า 3.5 หุ้น ยังได้ผลต่าง เมื่อคิดเป็นอัตราผลตอบแทนของต่อหุ้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.285 บาทต่อหุ้น 

 

ในขณะที่การออก Warrant ที่ค านวณที่ราคา Exercise Price 2.80 บาท อายุ 2 ปี โดยในทางทฤษฎี ใช้วิธี ratio 
model ราคาเฉลี่ยของ Warrant จะอยู่ที่ 0.945 บาทต่อหน่วย เมื่อค านวณจาก 4 หุ้น โดยที่ได้ 1 Warrant จะคิด
เป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 0.26 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือว่าใกล้ เคียงกันกับการจ่ายหุ้นปันผล และสิ่งที่แตกต่างตรง
ข้อดีคือ Dilution Effect เรายังไม่ข้ึน Earnings Per Share เราก็ยังดีกว่า ตรงนีก้็เลยเป็นท่ีมาของค าแนะน าของทาง
ที่ปรึกษาว่าควรออกเป็น Warrant  
 

อีกข้อหนึ่งก็คือในกรณีที่ผู้ถือ Warrant แปรใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ บริษัทก็จะสามารถได้เงินลงทุนเข้ามาได้อยู่ 
ได้เงินเข้ามาสักประมาณเกือบ 400 ล้านบาท ในขณะที่การจ่ายปันผล ก็จะไม่มีเงินกลบัเข้ามาในธุรกิจ จึงเป็นที่มาของ
ค าแนะน าของทางทางที่ปรึกษาที่เห็นคิดว่าการออก Warrant น่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทมากกว่าในสถานการณ์นี้ 
ที่ควรจะต้องเก็บเงินสดเอาไว้ 
 

ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า บางครั้งการออก Warrant ราคาต ่ากว่า โดยเฉพาะ
ต ่ากว่า IPO ค่อนข้างมาก มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าราคามีปัญหา มันก็เลยมีความน่ากลัวพอสมควรในการเอา 
Warrant สมมติว่าราคา 2.80 บาท ปัจจุบันปิดที่ 3.50 บาท ถึงแม้ผลประกอบการบริษัทดีอยู่ แต่ถือว่าหลาย 
Warrant ที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไปหักตาม Warrant 
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ที่ปรึกษาทางการเงินได้ตอบค าถามดังกล่าวว่า เราต้องค านึงถึงเรื่องของถ้าเราให้ราคาซื้อขาย Warrant ที่สูงกว่า
ราคาที่เราขายปัจจุบันค่อนข้างมากอยู่ที่ out of money ราคาต่อหน่วยของ Warrant ต ่ามาก ถ้าท าแบบนั้น เมื่อ
เทียบมูลค่าผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น จะท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าเดิม เพราะเราต้องค านึงตรงส่วน
ของต้นทุนว่าการจ่ายหุ้นปันผลกับ Warrant ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นจะต้องไม่ต ่ากว่าหรือไม่ แล้วถ้าเราเอา out of 
the money แทนที่ตามทฤษฎีต่อ 1 หน่วยจะราคาประมาณ 0.90 บาท อาจจะอยู่แค่ประมาณ 0.20 บาท นั่นคือ 0.30 
บาท ท าให้เมื่อเรียกผลตอบแทนท่ีได้รับจะค่อนข้างต ่า อันนี้ทางผู้บริหารก็ให้โจทย์มาว่าการให้ Warrant จะต้องไม่ท า
ใหผู้้ถือหุ้นเสียในเรื่องของผลตอบแทนท่ีลดลง ก็เลยเป็นท่ีมา  
 

แต่ถามว่ากรณีที่บอกว่าก าหนดราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาด ตรงนี้จริง ๆ ในทางทฤษฎีแล้ว จริง ๆ เราค านึงว่าราคา
ของตลาด มันควรสะท้อนในเรื่องของผลประกอบการกับ PE ของกลุ่ม ถามว่าปัจจุบันเอง PE ของ ALL Inspire เนี่ย
อยู่ในระดับท่ีต ่ามาก เพราะฉะนั้น ปัจจุบันน้ีเราถึงได้ต่อระดับ 4 เท่า ถ้าจะลงที่ 2.80 บาทเนี่ย มันจะอยู่ประมาณ 2 เท่า 
เท่านั้นเอง ซึ่งตัวทฤษฎีเมื่อเทียบกับพวกกลุ่มอสังหาแล้วเนี่ย PE ประมาณ 8-10 ก็ถือว่าของเรานี่อยู่ในระดับที่ต ่า
มาก และก็ในแง่ของผลประกอบการในอนาคต จากที่ทางท่านประธาน ทางคุณธนากรได้ชี้แจง ก็คือเรามี Backlog 
จ านวนมาก เราเชื่อมั่นว่าตัวผลประกอบการของเรา จะท าให้ตัวหุ้นของเราเนี่ยสะท้อนกับมูลค่าที่เหมาะสม  
 

ส่วนอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ์ก็คือ 2 ปี จริง ๆ ตอนเนี้ยเรามีการเสนออายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ์ อายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ์เนี่ยสูงสุด 5 ปี คราวนี้เรามาดูว่าอายุเท่าไหร่ที่จะเหมาะสม ถ้าถามว่าในแง่ของการลงทุน ถ้าเรา 2 
ปี หมายถึงว่าให้อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงกว่า ค านวณมาแล้วเป็นผลตอบแทนก็คือ 0.93 บาทต่อหุ้น  
 

แต่อย่างไรก็ตามราคาที่ค านวณออกมาเป็นราคาทางทฤษฎีเพราะฉะนั้นราคาซื้อขายอาจจะไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎี 
อาจจะขึ้นอยู่กับ Demand Supply อันนี้ก็ขอชี้แจงไว้ด้วย 
  

ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ใช้สิทธิครั้งแรกเดือน 31 มีนาคม 2564 และก็ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 17 สิงหาคม 
2565 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มต ิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              -   
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบยีนจ านวน 140,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดิม 560,000,000 บาท เป็น 
700,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิครั้งที ่1 ที่จะเสนอขายตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Rights Offering) 

 

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระที่ 10 เป็นวาระเกี่ยวเนี่องกับการออก warrant จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 140,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 560,000,000 บาท เป็น 700,000,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering)   
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ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                         500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนมุตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธริวมถงึเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน
ของบริษัท 
ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการบริษัทฯ ได้มีการเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 
140,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 560,000,000 บาท เป็น 700,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ านวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นั้น บริษัทฯ จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ดังต่อไปนี ้

 

 ข้อ 4 ทุนจดทะเบยีน   700,000,000 บาท  (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)  
 แบ่งออกเป็น   700,000,000 หุ้น   (เจ็ดร้อยล้านหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ    1.00 บาท  (หนึ่งบาท)  
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุ้นสามัญ   700,000,000 หุ้น   (สี่ร้อยสี่สิบล้านหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ          - หุ้น 
 

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มต ิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 140,000,000 หน่วย เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 

 

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับมติของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9 เรื่องการอนุมัติการออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 140 ล้านหน่วย ได้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเห็นสมควร เสนอ
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ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 140 ล้านหน่วย เพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ต่อไป
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 ดังนี้  
 

1. จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ์ 1 
หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ์เหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ์
ดังกล่าว ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจ านวน โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ์ 
Record เป็นวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
 

2. ใบส าคัญแสดงสิทธิ์ 1 หน่วยมีสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการตัด
สิทธิ์  
 

3. ใบส าคัญแสดงสิทธิ์ สามารถใช้สิทธิ์ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ์ได้ในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและเดือน
กันยายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ์ โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ครั้งแรกได้วันที่ 
31 มีนาคม 2564 ซึ่งในวันก าหนดการใช้สิทธิ์ครั้งแรก  
 

ในวันใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้าย คือวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิ์มีอายุครบ 2 ปี ในกรณีที่วันใช้สิทธิ์ตรงกับวันหยุดท าการของ
บริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลือกวันการใช้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้
สิทธิ์ดังกล่าว 
 

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มต ิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 งดออกเสียง                 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใหแ้กป่ระธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร หรือ บุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

 

ประธานเสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 
มต ิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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 งดออกเสียง                   500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 
วาระที ่14  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

ประธานได้สอบถามกับที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอวาระการประชุมใด ๆ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาหรือไม ่
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆให้พิจารณา  
 

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และกล่าวปิดประชุม 
 
 
 
 

     ลงชื่อ     (ประธานในท่ีประชุม) 
                                 (นางเกศรา มัญชุศรี) 
                         ประธานกรรมการ 
 
 
 
     ลงชื่อ              (ผู้บันทึกรายงานการประชุม) 
                                 (นายธราดล ธารีสาร) 
                                                                       เลขานุการบริษัท 


