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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2564  
 บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
ประชมุเมือ่วนัจนัทรท์ี ่19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
โดยวิธกีารจดัประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์(E-AGM) 

ถา่ยทอดสดการประชมุจาก หอ้งแคชเมียร ์โรงแรมอาวาน ีสขุมุวทิ 
เลขที ่2089  ชัน้ 7 ถนนสขุมุวิท  แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 

 

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
 

1.  นางเกศรา มัญชุศร ี ต าแหน่ง   ประธานกรรมการ 
2.  นายมนัส แจ่มเวหา ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายชาตรี ศิริพานิชกร ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา 
   และพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายธนากร ธนวริทธิ ์ ต าแหน่ง   กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นายดุษฎี เล็กยิ้ม ต าแหน่ง   กรรมการ / ผู้ช่วยรองประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
6. นางสาวชวนา ธนวริทธิ ์ ต าแหน่ง   กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่กลุม่งานการจัดการ 
 

ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชมุ  
 

1. นายรวิสุต บุญอาภา ต าแหน่ง   ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการตลาด 
2.  นางสาวสุธิดา พันไพศาล ต าแหน่ง   ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน 
 
 

 ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 1. คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน 
 2. คุณกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย  
 3. คุณอริตยา ธนะธีระพงศ์   
 

 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เรียนเชิญท่ีปรึกษากฎหมาย
อิสระ คุณชัชชัย ชูชื่น รับหน้าที่เป็นสักขีพยานในการดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท  
 

 นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) และนายธราดล ธารีสาร เลขานุการ
บริษัท ท าหน้าที่เลขานุการในท่ีประชุม  
 

 เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.  
 

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564 ให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ครั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยปัจจุบัน 
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บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 560,000,000.00 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจ านวน 560,000,000 
หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,418 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น  42 
ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 375,404,315 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0365% ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัท ถือว่าเป็นการ
ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และมอบหมายให้นาย
ธราดล ธารีสาร เลขานุการบริษัท ชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมครั้งน้ีให้แกผู่้
ถือหุ้นทุกท่านทราบ     
 

 นายธราดล ธารีสาร เลขานุการบริษัท ชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการ
ประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้ังนี้    
 

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียง ในการ
ลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่
ก าหนด (1 นาที) หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีข้อความ Pop-Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า 
“ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่” จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้หากท่านผู้ถือถือหุ้น
ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าได้ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระได้ถูก
ปิดให้ลงคะแนนเสียงไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ 
 

2. ส าหรับการลงคะแนเสียงในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจ านวนหุ้นที่มีหรือตาม
จ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงไม่สามารถแบ่ง
คะแนนได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบฟอร์ม ค. คือ Custodian ที่ท า
หน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ ส าหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข . ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการ
ลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือก
ได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
 

3. ก่อนที่จะท าการเรียกให้ลงคะแนนเพื่อท าการอนุมัติในแต่ละวาระท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามค าถามใดๆ สามารถ
ถามค าถามได้ด้วยวิธีการพิมพ์ค าถาม โดยให้ท่านไปท่ีเมนู CHAT ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
และส่งเข้ามาในระบบ ทั้งนี้ ใหผู้้เข้าร่วมประชุมทีต้่องการจะสอบถามค าถามใดๆ แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่า 
ท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามค าถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการ
ประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

4. ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะ
เป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทนและรวมถึง
กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ  
 

5. ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะท าการลงคะแนนเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด  
 

6. ส าหรับเง่ือนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังน้ี  
6.1   วาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน มีทั้งหมด 6 วาระ คือ วาระที่ 1, 3 , 4 , 5 , 6 และวาระที่ 10  
6.2   วาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มี 2 วาระ คือ วาระที่ 7 และ วาระที่ 8  
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6.3   วาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มี 1 วาระ คือ วาระที่ 9  

 

จากนั้น ประธานน าที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2564 ดังต่อไปนี ้

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุม

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 (ส าเนารายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 

  ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

เห็นด้วย  374,904,315 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  374,904,315  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง         500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

วาระที่ 2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ประธานได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยเรียนเชิญ นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงเพื่อให้ผู้ถือหุ้ นได้
รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป และได้จัดเตรียมรายงานประจ าปี 
2563 เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน การประกอบธุรกิจ การเงิน รวมถึงข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ของบริษัทในรอบปี ที่
ผ่านมาให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น   
 

จากนั้นผู้บริหารได้ชี้แจงผลประกอบการและแผนการด าเนินงานในอนาคตต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแผนภาพ
ประกอบการชี้แจงให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเหน็ในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้ง
เพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

 ประธานได้เสนองบแสดงฐานะนะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมอบหมายให้คุณดุษฎี เล็ก
ยิ้ม ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัท ผ่านแผนภาพน าเสนอต้ังแต่
ปี 2550 ของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบและได้สรุปผลการด าเนินงานในปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 8,164 ล้าน มีหนี้สินรวมทั้งหมด 5,936 ล้าน มีสัดส่วนทุน 2,228 
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ล้าน ส่วนทางด้านก าไรหรืองบก าไรขาดทุน คือมีรายได้รวม 2,221 ล้าน มีก าไรสุทธิหลังหักภาษีคือ 242 
ล้านบาท 

 

  ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

เห็นด้วย  374,904,315 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  374,904,315  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง         500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิเรือ่ง การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นส ารองตามกฎหมายและการงดการจ่ายปันผล 
 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ในปี 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจ านวน 700,000,000 บาท 

และต้องมีทุนส ารองจ านวน 70,000,000 บาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนส ารองสะสมไว้ทั้งสิ้น 53,771,979 บาท 
(ก่อนจัดสรรก าไรสุทธิ) ซึ่งเงินทุนส ารองดังกล่าวยังไม่ครบตามที่กฎหมายระบุไว้จึงจ าเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม  
 

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิหลังหักภาษี (งบเดี่ยว) จากการด าเนินงาน
เป็นจ านวน 299,691,525 บาท บริษัทจึงเสนอให้จัดสรรเงินก าไรสุทธิดังกล่าวเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
เพิ่มอีกเป็นจ านวน 14,984,576 บาท เมื่อรวมกับทุนส ารองสะสม ณ ปัจจุบัน บริษัทจะมีทุนส ารองรวม
ทั้งสิ้น 68,756,555 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.82 ของทุนจดทะเบียน 
 

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิหลังหักเงินส ารองจากการด าเนินงานเป็น
จ านวน 248,537,095 บาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผลบางส่วน และเงินสดบางส่วน 
จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ดังนี ้
 

1.   จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นจ านวนไม่เกิน 56,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 56,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงิน
ปันผลหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น  
 

 ทั้งนี้  ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเดิมจากการค านวณตามอัตราการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปนัผล
ในส่วนของเศษของหุ้นน้ันเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 

 

2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 28,000,000 บาท  
 

และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ บริษัทจึงเสนอให้งดการจ่ายปันผล
ประจ าปี 2563 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทไว้   
 

  ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นด้วย  374,904,315 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  374,904,315  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง         500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที ่ประชุมว่า เพื ่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี
แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี บริษัทได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ 
ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัทจึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

 

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

 

และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจ านวนเงิน 2,180,000 บาท  โดยประธานได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวมี
อัตราเท่ากันกับปี 2563 
 

  ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

เห็นด้วย  374,904,315 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  374,904,315  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง         500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนมุตัเิลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระประจ าป ี2564 จ านวน 2 ทา่น 
กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการบรษิทัตอ่อกีวาระหนึง่   
ประธานได้มอบหมายให้ นายธนากร ธนวริทธิ์ ด าเนินการประชุมในวาระนี้แทน เนื ่องจากประธานเป็น
กรรมการผู้ที่ครบวาระในปีนี ้
 

นายธนากร ธนวริทธิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พุทธศักราช 2535  
มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้มีการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
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ที่สุด กับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกต้ังเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกก็
ได ้
 

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ านวนทั้งหมด 6 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในครั้งนี้ 
กรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งสิ้น 2 ท่าน
ด้วยกัน 
 

ท่านแรก  คุณเกศรา มัญชุศรี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ 
 

ท่านที่สอง คุณมนัส แจ่มเวหา ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ  
 

ดังนัน้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับกิจการที่ดี  พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว 
 

นายธนากร ธนวริทธิ์ ไดส้อบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

6.1 นางเกศรา มญัชศุร ี– กรรมการอสิระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดม้ีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้
 

เห็นด้วย  374,704,315 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  374,704,315  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง         700,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

6.2 นายมนสั แจม่เวหา – กรรมการอสิระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดม้ีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

เห็นด้วย  374,704,315 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  374,704,315  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง         700,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564    
ประธานได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ย
ประชุม และค่าตอบแทนอื่นๆ  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลงานของบริษัทในภาพรวม ภาระหน้าที ่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทน ของ
กรรมการประจ าปี 2564 โดย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
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พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ไม่มีค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ  
ขณะที่ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นค่าตอบแทนเมื่อกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง 
ทั้งนี้ยังคงอัตราเดิมเท่ากับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในปี 2563 รายละเอียดปรากฎตามที่ท่านผู้ถือ
หุ้นทุกท่านได้เห็นอยู่ในสไลด์ ดังนี ้
 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
 

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

 

2) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ  
 

 
คณะกรรมการ 

 

 
ประธานกรรมการ 

 

 
กรรมการ 

ป ี2564 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2563 
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) -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทนเมื่อกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง  
 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นด้วย  374,704,315 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  374,704,315  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง         700,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเรื่อง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11. วรรคท้าย 
ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
107 (3) และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และ
เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11. วรรคท้าย มีการพิมพ์ข้อความผิดพลาดจากที่ควรเป็น ดังนี้ “มีจ านวน
เกินร้อยละ 10” เป็น “มีจ านวนไม่เกินร้อยละ 10” จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขข้อความดังกล่าวโดยตัดค าว่า 
“ไม”่ ออก คงเหลือเพียง “มีจ านวนเกินร้อยละ 10” ดังนี้ 
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ขอ้ความเดมิ ขอ้ความใหม ่

ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน า
หุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือที่ออกเสียงไม่เห็น
ด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตน
ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อ
บริษัทมีก าไรสะสมสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อ
หุ ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทาง
การเงิน 
 

ทั้งนี้ หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมใน
การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

ในกรณีท่ีการซื้อหุ้นคืนตาม (1) และ (2) มีจ านวนไม่
เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทมีอ านาจตัดสินใจในการซื ้อหุ ้นจ านวน
ดังกล่าวคืนได้ ส่วนในกรณีที่การซื้อหุ้นคืนตาม (1) 
และ (2) มีจ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว 
ให้ขอความเห็นชอบต่อที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นก่อน
ด าเนินการ 

ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน า
หุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือที่ออกเสียงไม่เห็น
ด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตน
ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อ
บริษัทมีก าไรสะสมสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อ
หุ ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทาง
การเงิน 
 

ทั้งนี้ หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมใน
การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

ในกรณีท่ีการซื้อหุ้นคืนตาม (1) และ (2) มีจ านวนไม่
เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทมีอ านาจตัดสินใจในการซื ้อหุ ้นจ านวน
ดังกล่าวคืนได้ ส่วนในกรณีที่การซื้อหุ้นคืนตาม (1) 
และ (2) มีจ านวนเกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว ให้
ขอความเห ็นชอบต่อท ี ่ประช ุมผ ู ้ถ ือห ุ ้นก ่อน
ด าเนินการ 

 

 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11. วรรคท้าย โดยตัด
ข้อความค าว่า “ไม”่ ออก คงเหลือเพียง “มีจ านวนเกินร้อยละ 10”  
 

 ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นด้วย  374,704,315 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  374,704,315  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง         700,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนมุัติการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษทั จ านวน 14,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
939,052,299 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 953,052,299 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวนไม่เกิน 14,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธ ิครั้งที่ 1 ที่เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ  และอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณห์
สนธิบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ครั้งที่ 1 หรือ [ALL-W1] จึงต้องมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนไว้รองรับ โดยให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 
14,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 939,052,299 บาท เป็น 953,052,299 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 14,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยอาจมีการ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการปรับสิทธิดังน้ี 
 

จดัสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ 
อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาใชส้ทิธ ิ
(เดมิ : ใหม)่ 

หมายเหต ุ

เพ ื ่ อรองร ั บการปรับ
อ ัตราการใช ้ส ิทธ ิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 
1 หรือ (ALL-W1) 

14,000,000 อัตราการใช้สิทธิเดิม 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1.000 หน่วย 
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.000 หุ้น 
  
อัตราการใช้สิทธิใหม่  
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1.000 หน่วย 
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.100 หุ้น 

ราคาการใช้สิทธิเดิม 
2.800 บาท ต่อหุ้น 

 
 

ราคาการใช้สิทธิใหม ่
2.545 บาท ต่อหุ้น 

โปรดดูรายละเอียดจากข้อก าหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที ่ของผู ้ออกใบส าคัญแสดง
สิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ครั ้งที ่  1 
(ALL-W1) 

 

และเพื่อให้สอดคล้องกับการที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน    939,052,299 บาท (เก้าร้อยสามสิบเก้าล้านห้าหมื่นสองพัน
สองร้อยเก้าสิบเก้าบาท) 

 แบ่งออกเป็น 939,052,299 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบเก้าล้านห้าหมื่นสองพัน
สองร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุ้นสามัญ 939,052,299 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบเก้าล้านห้าหมื่นสองพัน

สองร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - (-)” 

 
ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  

 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 



   
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  หน้า 10 จาก 10 

เห็นด้วย  374,904,315 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  374,904,315  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง         500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนมุตัิเรือ่ง จัดสรรหุน้สามญัสว่นทีเ่พิม่จ านวน 14,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรบัอตัราการใช้
สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 
ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9 เรื่องการอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 14,000,000 บาทนั้น เห็นสมควร เสนอให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 14 ล้านหน่วย เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือ (ALL-W1)  
 

 ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นด้วย  374,904,315 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  374,904,315  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง         500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

วาระที ่11 เรือ่งอืน่ๆ  
ประธานได้สอบถามกับท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอวาระการประชุมใด ๆ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาหรือไม่ 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอ่ืนๆ ให้พิจารณา  
 

  ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องอื่นๆ นี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู ้ใด
สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 และกล่าวปิดประชุมในเวลา 15.13 น. 

 
 
 

     ลงชื่อ  -ลายมือชื่อ-  (ประธานในท่ีประชุม) 
                                 (นางเกศรา มัญชุศรี) 
                         ประธานกรรมการ 
 
 

     ลงชื่อ  -ลายมือชื่อ-           (ผู้บันทึกรายงานการประชุม) 
                                 (นายธราดล ธารีสาร) 
                                                                       เลขานุการบริษัท 


