รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564
บริษัท อินเตอร ฟารอสี ท เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564
----------------------------------------------------------------------------------------------------การประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ตามที่ บริษัท อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่ คอร
ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ในวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม
2564 เวลา 10.00 น. โดยในการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ในครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น ในรู ป แบบการประชุ ม ผ านรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ถายทอดสดจากอาคารเดอะไนน ทาวเวอร เลขที่ 33/4 ชั้น 29 อาคารบี ถนนพระราม
9 แขวงหวยขวาง เขตห วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยเมื่อถึงเวลา 10.13 น. มีผูถือหุ นและผูรับมอบ
ฉันทะเขารวมจำนวน 132 ราย นับรวมจำนวนหุนทั้ งหมดได 677,346,846 หุน หรือคิดเปนรอยละ 33.5181
ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 36
นายสนทยา นอยเจริญ ในฐานะที่ไดรับมอบหมายจาก บริษัท ฟนิกซ แอดไวซอรี่ เซอร วิสเซส
จำกัด ผูจัดการประชุม ทำหนาที่เปนพิธีกรในการประชุมสามั ญผูถือหุน ประจำป 2564 กลาวตอนรับทานผูถือ
หุนของบริษัท อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2564 และขอแนะนำคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม ดังนี้
1. นายมานิต วิทยาเต็ม
2. นายทวิช เตชะนาวากุล
3. นายหาญ เชี่ยวชาญ
4. นายประพัฒน ยอขันธ
5.
6.
7.
8.

นายกฤษฎา พฤติภัทร
นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน
นายพิชิต สินพัฒนสกุล
นายสิทธินาท ดวงรัตน

ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการ
ลำดับที่ 1 และประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 2 และรองประธาน
เจาหนาที่บริหารงานกฎหมาย
กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหารงาน
ปฏิบัติการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

และขอแนะนำ นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รักษาการรองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
บัญชีการเงินของบริษัท ซึ่งทำหนาที่เปนผูรับผิดชอบควบคุมดานบัญชีของบริษัท
ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทานประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมตามขอบังคับ
บริษัท ขอที่ 38 กลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564

สำหรับ ผู ส อบบั ญ ชีของบริษั ท ที่ไดเขารว มประชุ มในวัน นี้ คือ นายชั ยยุ ท ธ อังศุวิทยา แห ง
สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และ นายสนทยา นอยเจริญ พิธีกร ในงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป
2564 ในวันนี้ นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ มีหนวยงานที่ทำหนาที่กำกับดูแลบริษัทตามกฎหมายไดเขารวม
สังเกตการณในการประชุมดวย
โดยที่ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมหรือวัน Record Date คือ วันที่ 24
พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเปนวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขทุกฉบับ มีจำนวนผูมีสิทธิเขารวมประชุมทั้งสิ้น 22,975 ราย จำนวนหุนที่
จำหน า ยได ทั้ งหมดและรวบรวมรายชื่ อ ได เท า กั บ 2,020,842,072 หุ น ซึ่ ง ปรากฏอยู ในรายงานของตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทย (website: www.set.or.th) ซึ่ งจำนวนผู ถื อ หุ น ที่ มี สิ ท ธิ เข า ร ว มประชุ ม ทั้ งสิ้ น
22,975 ราย จำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมดและรวบรวมรายชื่อไดเทากับ 2,020,839,892 หุน สวนที่ตางคือ
หุน จำนวน2,180 หุ น ซึ่งบริษั ทอยูระหวางการดำเนินการยื่น บั ญชีรายชื่อผูถือหุ น ตอ กรมพัฒ นาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชยตอไป ดังนั้น จำนวนหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม จึงมีจำนวนหุน 2,020,839,892 หุน ดังปรากฎ
อยูในหนาจอในบรรทัดสุดทายของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมดและมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงในครั้ง
นี้ และในการประชุมครั้งนี้มีผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จำนวน 55 ราย ผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนมอบ
ฉันทะใหบุ คคลอื่นเขารวมประชุม จำนวน 77 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 132 ราย จำนวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน จำนวน 677,346,846 หุน หรือรอยละ 33.5181 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ ซึ่งเปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ซึ่ง
ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับขอที่ 36 ซึ่งกำหนดไววา ในการประชุมผูถือหุนต องมีผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ นทั้งหมด และตองมีหุนนับ
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ดังนั้น องคประชุมครบ
ตามขอบังคับแลวในเวลา 10.13 น.
สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ของ บริษัท อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่
คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามขอบังคับขอที่ 38 ไดระบุไววา ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุม
ผูถือหุ น ในกรณี ที่ ประธานกรรมการไมอ ยูในที่ ประชุมหรือ ไม สามารถปฏิบั ติ ห น าที่ ได ถา มีร องประธาน
กรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ดังนั้น นายมานิต วิทยาเต็ม ในฐานะประธานกรรมการบริษัท
แลว จะทำหนาที่เปนประธานที่ประชุม ตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 38 ตอไป และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทาน
ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุ มตามขอบั งคับ บริษัท กลาวเปดการประชุมสามัญผู ถือหุ น
ประจำป 2564 ตอไป
นายมานิต วิทยาเต็ม ในฐานะประธานกรรมการบริษัท บริษัท อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่
คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใครขอขอบคุณทุกทานที่ไดสละเวลาอันมีคามาเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัท
ในวันนี้ ซึ่งขณะนี้เวลา 10.13 น. ซึ่งฝายเลขานุการของที่ประชุมไดแจงจำนวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมแลว
ครบเปนองคประชุมตามขอ บังคับของบริษัท จึงขอเปดการประชุมเวลา 10.13 น.เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม และกอนเขาสูวาระการประชุม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน
ของทานผูถือหุน ขอใหคุณสนทยา นอยเจริญ พิธีกร ทำหนาที่แจงรายละเอียดใหทานผูถือหุนตอไปดวยครับ

นายสนทยา นอยเจริญ พิธีกร แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธี นับคะแนน
ดังนี้
วิธีการออกเสียงในบัตรลงคะแนน
ทานผูถือหุนทุกทานเมื่อไดลงทะเบียนเขารวมประชุมแลว ทุกทานจะไดรับอีเมล Link เพื่อเขา
รวมประชุมและเพื่อเขาในระบบลงคะแนน โดยในการลงทะเบียนเขารวมประชุม ทุกทานจะตองใช Username
ซึ่งเปนหมายเลขทะเบียนผูถือหุนที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ไดสงใหกับทานผูถือหุน
และสวน Password ทานผูถือหุนจะใชเลขบัตรประชาชนของผูถือหุนเปนรหัสในการเขา และสำหรับในการ
ลงคะแนน ทานผูถือหุนสามารถกดลงคะแนนไดลวงหนา หรือจะรอฟงการประชุมแลวคอยพิจารณาลงคะแนนใน
แตละวาระได โดยการลงคะแนนจะแยกแตละวาระตามที่ผูถือหุนทุกทานจะไดเห็นบนหนาจอของแตละทาน
โดยมีวาระทั้งหมด 8 วาระ และจะมีการขอมติลงคะแนนเสียงจากที่ประชุมทั้งหมด 6 วาระ คือ วาระที่ 1 วาระ
ที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 มีวาระแจ งเพื่อทราบ ไมตองลงมติ จำนวน 2 วาระ คือ
วาระที่ 2 สำหรับวาระที่ 8 เปนวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
กอนการลงคะแนนเสียง ขอใหผูถื อหุนทุกทานเขาระบบลงคะแนนใหเรียบรอย การออกเสียง
ลงคะแนน ผูถือหุนแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ หรือ จำนวนหุนที่รับมอบฉันทะมา โดยใน
แตละวาระ จะมีเวลาใหทานผูถือหุนลงคะแนนจำนวนวาระละ 1 นาที หรือ 60 วินาที หากผูถือหุน ทานใดยัง
ลงคะแนนไมแลวเสร็จขอไดโปรดกรุณาแจงใหทราบดวย และหากผูถือหุนไมกดลงคะแนน ระบบจะถือวา ผู ถือ
หุนไมลงคะแนนในวาระนั้นๆ
สำหรับหนาจอในการลงคะแนน ปรากฏตามตัวอยางที่แสดงผลอยูในหนาจอของทุกทานแลว

สิทธิในการแสดงความเห็น หากผูถือหุนทานใดมี ขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระ
ใด ให ยกมือขึ้นในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave และพิธีกรจะแจงใหทานแสดงความเห็น หรือสอบถาม
ทานจึงมีสิทธิแสดงความเห็น หรือสอบถามได หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของใน
วาระใด ให พิมพผานระบบขอความที่เรียกวา Chat เพื่อสอบถามหรือแสดงขอคิดเห็นตางๆ ได ซึ่งกอนแสดง
ความเห็น หรือสอบถาม ขอใหระบุชื่อ-นามสกุล /ในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะใหแจงวา รับมอบฉัน ทะจากผูถือ
หุนทานใด เพื่อความชัดเจน ครบถวน และประโยชนในการบันทึกการประชุมอยางถูกตอง และเนื่องจากเปน
การประชุมในระบบ ZOOM ดังนั้น จะมีการบันทึกเทปการประชุมไว ฉะนั้น ในการสอบถาม และ/หรือ แสดง
ความเห็นขอใหทานผูถือหุน หรือ ทานผูรับมอบฉันทะ จะตองเปดกลองในระบบ ZOOM ดวยเชนกัน
และเนื่องจากการลงมติจะดำเนินการเปนลำดับสุดทายหลังจากชี้แจงในแตละวาระแลว ดังนั้น
เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของทานผูถือหุน สำหรับผูถือหุนที่ประสงคจะลงคะแนนเสียงลวงหนา โดยไมรอฟงการ
ชี้แจง ก็สามารถใชสิทธิของทานไดโดยทันทีเชนกัน ซึ่งระบบจะบันทึกไวลวงหนา และแสดงผลพรอมกันในแตละ
วาระกรณีผูถือหุนที่ไมลงคะแนนเสียงไว ระบบจะลงคะแนนเสียงเปนไมไดสงบัตรลงคะแนนในทุกวาระตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ
วิธีการนับคะแนนเสียง
จะนับคะแนนเสียงผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงแยกเปน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ไมไดสง
บัตรลงคะแนน เทานั้น การออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ
หรือ จำนวนหุนที่รับมอบฉันทะมาเทานั้น ซึ่งในระบบจะบันทึกไวแลว
และสำหรับลำดับการดำเนินการประชุม จะทบทวนอีกครั้ง ดังนี้ ในลำดับแรก ประธาน หรือ
รองประธานที่ไดรับมอบหมายจากทานประธานกรรมการบริษัท จะแจงวาระการประชุมและประเด็นที่จะขอใหที่
ประชุมพิจารณาลงมติให ที่ประชุม พิจารณา และในลำดับ ถัดไป ผมในฐานะพิ ธีกร จะปฏิบัติหน าที่เพื่อชี้แจง
รายละเอียดตามวาระที่บริษัทประสงคจะดำเนินการ ใหที่ประชุมทราบ

หลังจากที่บริษัทชี้แจงแลว พิธีกรในที่ประชุมจะอานคำถามของผูถือหุน ที่เกี่ยวของกับวาระ
นั้น ๆ ในที่ป ระชุม หรือให ผู ถือหุ นสอบถามจากในที่ป ระชุม และผู แทนจากบริษัทก็จะไดตอบขอซักถามจาก
แบบฟอรมคำถามลวงหนาของทุกทาน ตลอดจนคำถามที่เกิดขึ้นในที่ประชุม เพื่อใหไดความชัดเจน และสามารถ
พิจารณาลงมติไดตามที่ทานเห็นสมควร และเมื่อเสร็จสิ้นการตอบขอซั กถามแลว พิธีกรในที่ประชุมจะขอใหที่
ประชุ ม ออกเสี ย งลงคะแนนในระบบลงคะแนน หลั งจากนั้ น พิ ธี กรในที่ ป ระชุ ม จะให เจ าหน าที่ นั บ คะแนน
ดำเนินการรวบรวมคะแนนทางระบบคอมพิวเตอร ภายหลังจากการรวบรวมคะแนนแลวเสร็จ ผมจะแจงผลการ
ลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมในแตละวาระใหทุกทานทราบ
ลำดับตอไปพิธีกรจะแจงวาระการประชุมและประเด็นที่จะขอใหที่ประชุมพิจารณาตามที่ไดรับ
มอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนประธานที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 (คราวที่เลื่อนมา)
ประธานที่ ป ระชุ ม ได ม อบหมายให นายสนทยา น อ ยเจริญ จากบริษั ท ฟ นิ ก ซ แอดไวซอรี่
เซอรวิสเซส จำกัด พิธีกร ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ของบริษัท ดำเนินการแจงรายละเอียดตอ
ที่ประชุมเพื่อเสนอตอที่ประชุมโปรดพิจารณาตอไป
พิธีกรไดเรียนเสนอตอที่ประชุมวา ดวยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 บริษัทไดจัดประชุมสามัญผู
ถือหุนประจำป 2563 (คราวที่เลื่อนมา) โดยไดจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวภายใน 14 วัน นับแตวัน
เสร็จสิ้นการประชุม และนำสงตอนายทะเบียนบริษัทมหาชน ตลอดจนหนวยงานราชการที่เกี่ยวของแล ว ดัง
ปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุมที่ ไดส งให กับ ผู ถือหุ น ทุกท านตามหนั งสื อเชิ ญ ประชุมสามัญ ผู ถือหุ น
ประจำป 2564 ดังนั้น หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระนี้ ทานสามารถยกมือ
ผานระบบ Zoom หรือพิมพผานระบบขอความ (Chat) ในระบบ (Zoom) เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดตอบ
คำถามได หากไมมีทานผูถือหุนทานใดซักถาม ดังนั้น ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติตอไป ทั้งนี้ วาระการประชุม
นี้จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
ในขณะนี้ มีผู ถือ หุ น และผู รับ มอบฉั น ทะเข ารว มประชุ มเพิ่ ม อีก 7 ราย นับ รวมจำนวนหุ น
ทั้งหมดได 689,324,596 หุน หรือคิดเปนรอยละ 34.1108 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
มีคำถามจากนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค ซึ่งเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน ไดสอบถามผานระบบ
ขอความเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะของพลตรีบุญเลิศ แจงนพรัตน พิธีกรไดตอบคำถามวา กรณีดังกลาวในการ
ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ไมมีกรณีเกี่ยวกับการมอบฉันทะที่มอบฉันทะใหพลตรีบุญเลิศ แจง
นพรัตน และในการประชุมในครั้งดังกลาวมี นายทวิช เตชะนาวากุล เปนประธานทีป่ ระชุม และไมมีผูสอบถาม
เพิ่มเติมแลว
กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ

หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 144 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้งสิ้น 690,488,265 หุน คิดเปน รอยละ 34.1684 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน ดังนั้น เมื่อผู ถือหุนพรอมแล ว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแล ว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพื่อชวยกันแกไขปญหาได
ครบกำหนดเวลาลงมติแลว มีผูถือหุนทานใดที่ยังไมลงมติ โปรดกรุณาแจงดวย ไมมีผูถือหุนทาน
ใดยังไมไดลงมติ ดังนั้น ขอผลคะแนนขึ้นจอภาพดวย ผูถือหุนทุกทานสามารถตรวจสอบจากจอภาพของทุ กทาน
ได
แจงผลการลงคะแนน
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระที่ 1 ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
รวม (144 ราย)
มติที่ประชุม

351,289,630
2,425,199
60,876,900
275,896,536
690,488,265

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

50.8755
0.3512
8.8165
39.9567
100.0000

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 (คราวที่เลื่อนมา) เมื่อวันที่
13 สิงหาคม 2563

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำป
ในวาระนี้ ป ระธานที่ ป ระชุ ม ได ข อให นายประพั ฒ น ยอขั น ธ กรรมการและรองประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหารงานปฏิบัติการ ชี้แจงตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ของบริษัท
นายประพัฒน ยอขันธ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหารงานปฏิบัติการ ขอชี้แจงตอ
ที่ ป ระชุ ม วา ในวาระนี้ เนื่ อ งจากมี ว าระทั้ งหมดรวม 4 วาระย อย ได แก วาระที่ 2.1 ถึง วาระที่ 2.4 ดั งนั้ น
เนื่องจากเป นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ใครขอชี้แจงรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัท ประจำป 2560 – 2563 ตามวาระที่ 2.1 ถึง 2.4 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานเรียบรอยแลว รวมทั้ง
เผยแพรผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหทานผูถือหุนไดเห็นภาพรวมของ
ผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแตป พ.ศ. 2560 ถึงป พ.ศ.2563
สวัส ดี ทานผู ถือหุ น และกรรมการทุกทาน ใครขอเรียนชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัท ตามแบบรายงานประจำป 2560 - 2563 ที่ไดจัดส งให กับ ผู ถือหุ น ทุกทานเรียบรอยแล ว โดยขอสรุป
ภาพรวมของผลการดำเนินการในแตละป ดังนี้

โครงสรางบริษัทที่ถือหุนในบริษัทยอยทางตรงและบริษัทยอยทางออมตางๆ รวม 43 บริษัท
สวนผลการดำเนินงานของบริษัทในป พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2563 ดังปรากฎตามตารางรายไดและคาใชจายที่เสนอ
ตอที่ประชุมที่ทุกทานเห็ นภาพ คณะกรรมการปจจุบันไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และ 17 ตุลาคม
2563 คณะกรรมการบริษัทที่นำโดยคุณทวิช เตชะนาวากุล ประธานเจาหนาที่บริหารไดเขามาดำเนินกิจการของ
บริษัทตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2562 และเขาดำเนินการบริหารในบริษัทยอยตางๆ ตั้งแต ประมาณเดือนมิถุนายน
2562 ดังนั้น ในชวงป 2562 จึงเปนการแกไขปญหา เพื่อเขาบริหารกิจการใหได รวมทั้งรวบรวมจัดการใหบริษัท
มีอำนาจควบคุมในบริษัทยอยตางๆ ของบริษัทใหไดเรียบรอย
ในสวนของป 2563 บริษัทดำเนินการแตงตั้งผูสอบบัญชี และจัดทำงบการเงิน ประจำป 2560 2563 เพื่ อเสนอให ผู ถือ หุ นได ทราบสถานะทางการเงินของบริ ษั ท เป น ที่ เรี ยบร อย ดังปรากฏอยู ในรายงาน
ประจำปที่อยูในมือของทุกทานแลว รวมทั้งไดเผยแพรงบการเงินดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แลวเชนกัน สำหรับการแกไขปญหาดานหนี้สินของบริษัท ขอเรียนวา ในป พ.ศ.2563 บริษัทไดพยายามนำเสนอ
แผนฟนฟูกิจการ เพื่อใหศาลลมละลายกลางไดพิจารณาอนุมัติใหฟนฟูกิจการ และสามารถชำระหนี้คืนใหแก
เจาหนี้ของบริษัท รวมทั้งตลอดการดำเนินการแกไขปรับปรุงกิจการของบริษัทยอยตางๆ รวมทั้งแกไขปญหาทาง
กฎหมาย ซึ่งเกิ ดจากการดำเนิ นการที่ผานมา อยางไรก็ตาม บริษัทยั งคงมีความเชื่อมั่น วา บริ ษัทจะสามารถ
ดำเนินการฟนฟูกิจการและแกไขปญหาดานภาระหนี้สิน รวมทั้งดานเงินทุนของกิจการ เพื่อใหบริษัทมีโอกาส
ชำระหนี้คืนใหแกบรรดาเจาหนี้ รวมทั้งหากสามารถปรับปรุงดานโครงสร างเงินทุนไดแลว บริษัทก็จะมีโอกาส
กลับมาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดตอไป

หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระใด ใหพิมพผานระบบขอความ
ของระบบ Zoom รวมทั้งสามารถโบกมือที่เรียกวา Wave เพื่อสอบถามได สำหรับคำถามมีผูถือหุนที่สอบถาม
ดังนี้
คำถาม จากนายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน ไดสอบถามวา ขอใหกำลังใจกับคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัท ซึ่งไดทำงานมาตลอดระยะเวลาตั้ งแตวันที่ 8 มีนาคม 2562 จนถึงปจจุบัน เนื่องจาก
ทราบวา ทุ กทานทำงานหนั ก และจากการนำเสนอของผูบ ริห ารขอสอบถามวา บริษัทจะมีความหวังหรือไม
บริษัทจะเจ งหรือไม อยางไร ชวยบอกผูถือหุนวา จากนี้ไปจะทำอยางไรใหบริษัทฟ น และกลับมาซื่อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพย
คำตอบ บริษัทมีภาระหนี้สินดังที่ปรากฏในงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นวา แนวทางการฟนฟู
กิจการเปนประโยชนแกเจาหนี้และผูถือหุนทั้งหลาย คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะแกไขปญหาบริษัท
และดำเนินการนำหุนกลับมาทำการซื้อขายตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได ทั้งนี้ จะตองดำเนินการตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป สำหรับแนวทางการแกไขปญหาเรื่องเงินทุน
เรื่องการปรับปรุงโครงสรางหนี้ก็จะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาหนี้ตอไปเชนกัน
คำถาม จากนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไดสอบถามวา ทานประธานคณะกรรมการ
บริษทั ไดตรวจสอบเอกสารทุกใบแลวหรือไม อยางไร ขอสอบถามวา ตามรายงานประจำป หนาที่ 68 มีพนักงาน
อยู 5 คน ปจจุบันมีจำนวนเทาไหร และพนักงานที่เหลือจำนวน 5 คน มีพนักงานใดทำหนาที่อะไร
คำตอบ รายงานประจำปที่เกิดขึ้น และดำเนินการได บริษัทไดรวบรวมจากหลักฐานที่ปรากฏอยูในแหลงตางๆ ที่
ปรากฏในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และที่ตางๆ สำหรับเรื่องพนักงานที่บริษัทเคยมีจำนวน 100 ถึง 200
คน ได นายทวิช เตชะนาวากุล ในฐานะประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร มีแนวการ
บริหารงานโดยมุงความสำเร็จของงาน ซึ่งการบริ หารของผูบริหารแตละคนก็จะมีวิธีการที่แตกตางกัน การที่มี
พนักงานอยูในบริษัทยอยและทำหนาที่สนับสนุนการทำงานในบริษัทใหญก็สามารถทำได วิธีการบริหารงานของ
ผูบริหารแตละคน จะไมสามารถบอกไดวา วิธีการใดเปนวิธีการที่ถูกวิธีการใดเปนวิธีการที่ผิด คงจะตองพิจารณา

ถึงผลประกอบการของบริษัทเปนสำคัญ รวมทั้งพิจารณาถึงกระแสเงินสดของกิจการดวยเชนกัน ดังนั้น รายงาน
ประจำป จึงเปนรายงานที่จัดทำจากขอมูลที่มีอยูจริงและเปนไปตามขอเท็จจริง
ทั้งนี้ วาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ
ประธานกรรมการบริษัท ไดตอบคำถามทานผูถือหุนเพิ่มเติมดวยวา ที่นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค
ผูรับมอบฉันทะที่สอบถามมาเปนเรื่องในอดีต ขอเรียนวา อดีตของบริษัทนี้มีมากมายไมสามารถทราบไดทุกเรื่อง
การที่เขามารวมงานในบริษัทนี้ดวยเจตนาดี ดวยความคิดที่จะใหบริษัทมีคุณคาตอผูถือหุนและเจาหนี้ดวย และ
จะพยายามทำเทาที่จะตองทำได สำหรับคำถามจากผูถือหุนรายคุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ที่สอบถามวา บริษัท
จะเจงหรือไม ขอเรียนตอบคำถามวา ทุกคนที่ทำงานอยูในบริษัททุกวันนี้ เพราะเชื่อมั่นวา บริษัทจะไมเจง ขอ
อนุญาตตอบคำถามโดยใชภาษาที่ทุกทานเขาใจตรงกัน รวมทั้งพยายามทุกอยางในขั้นตอนตางๆ เพื่อใหบริษัทมี
คุณคา และทำใหบริษัทอยูรอดตอไปได
คำถาม จากนายศิริวัฒ น วรเวทวุฒิ คุณ ผูถือหุ น ไดสอบถามเพิ่มเติมวา คำถามที่หนึ่ ง การฟองรองผูบริห าร
เพื่อใหบริษัทไดรับชำระเงินคืน และคำถามที่สองเกี่ยวกับสถานะของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ที่เปนขาว
ขอใหบอกสถานะกิจการวาเปนอยางไร ผมในฐานะผูถือหุนรายยอยขอขอบคุณทานประธานคณะกรรมการที่เขา
มาชวยทำงานใหกับบริษัท ผมไมไดมีอะไร สุดทายนี้ ขอใหกำลังใจประธานคณะกรรมการและผูบ ริหาร รวมทั้ง
พนักงานของบริษัททุกทาน
คำตอบ การดำเนินคดีกับ อดีตผูบริห ารของบริษัท ซึ่งไดแจงตลาดหลักทรั พยแหงประเทศไทยไปแลว คาดวา
ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ศาลนาจะมีคำพิพากษา และสำหรับ กรณีที่บริษัทไดรับความเสีย หายจากการที่
บริษัทไดสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทจะดำเนินคดีเปนคดีตอไป เพื่อเรียกรองความเสียหายที่บริษัทไดรับ
คืนจากการกระทำของอดีตผูบริหาร
ในสวนกรณีของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด อยูระหวางการขายทอดตลาด ซึ่งไดแจงตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไปแลวเชนกัน รวมทั้งที่มีขาววา บริษัทยอยของบริษัทไมไดรับสิทธิจำนอง บริษัทก็ไดแจงตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไปแลวเชนกันวา คดีอยูระหวางฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ ไมวาจะเปนผล
ประการใด แตสิทธิจำนองตามสัญญาจำนองก็ยังคงมีอยูตามกฎหมาย ขณะนี้ กำหนดการขายทอดตลาดครั้ ง
ตอไปคือ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ การนำยึดที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด
ดังกลาว เปนการใชสิทธิตามคำพิพากษาที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งบริษัทไดแจงเจาพนักงานบังคับคดี เพื่อใหแจง
ตอผูเขาประมูลทุกรายใหทราบดวยแลวเชนกัน
เมื่อไมมีคำถามอื่นใดแลว ในวาระนี้ เปนวาระเพื่อทราบ ขอไปวาระถัดไป
มติที่ประชุม

วาระเพื่อทราบไมมีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับป
ประธานที่ประชุมได มอบหมายใหพิธีกร ชี้แจงตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 และ
พิธีกรไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และฉบั บ แกไข และตามขอบั งคับ ขอที่ 47 กำหนดให บ ริษัท ต องจั ดให มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ
วัน สิ้นสุดรอบปบั ญชีของบริ ษัท เสนอตอที่ป ระชุมผู ถือหุน ในการประชุมสามัญประจำป 2564 เพื่อพิ จารณา
อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น รวมทั้งบริษัทตองจัดใหผูสอบบั ญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนำเสนอตอ ที่
ประชุมผูถือหุ น ซึ่งบริษัทไดดำเนินการเสร็จสิ้ นแลว จึงขอให น างสาวสุภ าพร สุวรรณแสงชูโต รั กษาการรอง
ประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญชีการเงินไดโปรดชี้แจงในรายละเอียดตอไป ในวาระนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทได
เขารวมชี้แจงและตอบคำถามใหกับผูถือหุนทุกทานดวย
นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รักษาการรองประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญชีการเงิ นของ
บริษัท ชี้แจงรายละเอียดตามงบการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2563 เรียงลำดับ ในแต
ละวาระ ดังนี้
วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับป 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รักษาการรองประธานเจา หนาที่บริหารฝายบัญชีการเงินของ
บริษัท ขอเรียนชี้แจงวา งบการเงินสำหรับป 2560 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในงบการเงิ นประเภทไมแสดง
ความเห็น ตามรายงานการสอบบัญชี ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
งบการเงิน รวมสำหรับ ป สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริษั ท มี รายได เป น เงิน จำนวน
986.66 ลานบาท มีคาใชจายรวม 4,775.35 ลานบาท มีตนทุนทางการเงินจำนวน 589.83 ลานบาท ทำใหมีผล
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป จำนวน 4,562.02 ลานบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายไดเปนเงิน
จำนวน 358.17 ลานบาท มีคาใชจายรวม 1,097.99 ลานบาท มีตนทุนทางการเงินจำนวน 485.43 ลานบาท ทำ
ใหมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป จำนวน 1,216.49 ลานบาท ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุน เนื่องจากเกิด
จากคาเสื่อมราคาของสินทรัพย และมีการตัดจำหนายสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ประกอบกับมีตนทุนทางการเงินที่สูง
รวมทั้งคาเผื่อการดอยคาทรัพยสิน ตลอดจนตั้งคาใชจายที่เกิดขึ้นตามคำพิพากษาถึงทีส่ ุดตามกฎหมาย
สำหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวมจำนวน
10,014.51 ลานบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 11,253.19 ลานบาท สวนของผูถือหุนติดลบเปนเงินจำนวน 1,238.68
ลานบาท และมีงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีสินทรัพยรวมจำนวน 9,363.34 ลานบาท มีหนี้สิน
รวมจำนวน 7,268.34 ลานบาท สวนของผูถือหุนเปนเงินจำนวน 2,095.00 ลานบาท ดังปรากฏตามงบการเงิน
ที่ไดนำสงใหกับผูถือหุนและนำสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอ
ซักถามที่เกี่ยวของในวาระนี้ ให ยกมือขึ้น ผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุ น
สอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะตองไดรับมติโดยจะตองเป นมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 151 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้ งสิ้น 692,788,922 หุน คิดเปน รอยละ 34.2822 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน ดังนั้น เมื่อผูถือหุนพรอมแล ว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพื่อชวยกันแกไขปญหาได
ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เมื่อผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว
ขอปดการลงคะแนน
แจงผลการลงคะแนน
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระที่ 3.1 ดังนี้
เห็นดวย
615,577,658
ไมเห็นดวย
2,881,920
งดออกเสียง
58,034,950
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
16,294,394
รวม (151 ราย)
692,788,922
มติที่ประชุม

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

88.8550
0.4160
8.3770
2.3520
100.0000

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
อนุมัติงบการเงินสำหรับป 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับป 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รักษาการรองประธานเจาหนาที่บริ หารฝายบัญชีการเงินของ
บริษัท ขอเรียนชี้แจงวา งบการเงินสำหรับป 2561 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในงบการเงินประเภทไมแสดง
ความเห็น ตามรายงานการสอบบัญชี ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
งบการเงิน รวมสำหรับ ป สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษั ท มี รายได เป น เงิน จำนวน
864.97 ลานบาท มีคาใชจายรวม 1,132.69 ลานบาท มีตนทุนทางการเงินจำนวน 560.52 ลานบาท ทำใหมีผล
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป จำนวน 818.12 ลานบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายไดเปนเงิน
จำนวน 329.28 ลานบาท มีคาใชจายรวม 205.33 ลานบาท มีตนทุนทางการเงินจำนวน 453.15 ลานบาท ทำ
ใหมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป จำนวน 329.31 ลานบาท ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุน เนื่องจากเกิดจาก
คาเสื่ อมราคาของสิ น ทรัพ ย และรายไดส วนโรงแรมลดลงจากการถูกหน ว ยงานราชการระงับการใชอาคาร
บางสวน ประกอบกับมีตนทุนทางการเงินดวย
สำหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวมจำนวน
9,480.59 ลานบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 11,537.34 ลานบาท สวนของผูถือหุนติดลบเปนเงินจำนวน 2,056.75
ลานบาท และมีงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีสินทรัพยรวมจำนวน 9,640.03 ลานบาท มีหนี้สิน
รวมจำนวน 7,874.29 ลานบาท สวนของผูถือหุนเปนเงินจำนวน 1,765.74 ลานบาท ดังปรากฏตามงบการเงิน
ที่ไดนำสงใหกับผูถือหุนและนำสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอ
ซักถามที่เกี่ยวของในวาระนี้ ให ยกมือขึ้น ผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุ น
สอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะตองไดรั บมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงข างมากของคะแนนเสีย ง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุ นและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 151 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้งสิ้น 692,788,922 หุน คิดเปน รอยละ 34.2822 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน ดังนั้น เมื่อผูถือหุนพรอมแล ว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากท านผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพื่อชวยกันแกไขปญหาได
ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เมื่อผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว
ขอปดการลงคะแนน
แจงผลการลงคะแนน
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระที่ 3.2 ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
รวม (151 ราย)
มติที่ประชุม

617,597,858
1,709,420
60,306,800
13,174,844
692,788,922

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

89.1466
0.2467
8.7049
1.9017
100.0000

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
อนุมัติงบการเงินสำหรับป 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รักษาการรองประธานเจาหนาที่บริ หารฝายบัญชีการเงินของ
บริษัท ขอเรียนชี้แจงวา งบการเงินสำหรับป 2562 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในงบการเงิ นประเภทไมแสดง
ความเห็น ตามรายงานการสอบบัญชี ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
งบการเงิน รวมสำหรับ ป สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท มี รายได เป น เงิน จำนวน
730.01 ลานบาท มีคาใชจายรวม 1,184.79 ลานบาท มีตนทุนทางการเงินจำนวน 421.14 ลานบาท ทำใหมีผล
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป จำนวน 858.32 ลานบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายไดเปนเงิน

จำนวน 323.54 ลานบาท มีคาใชจายรวม 120.00 ลานบาท มีตนทุนทางการเงินจำนวน 408.32 ลานบาท ทำ
ใหมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป จำนวน 204.81 ลานบาท ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุน เนื่องจากเกิดจาก
คาเสื่ อมราคาของสิ น ทรัพ ย และรายได ส วนโรงแรมลดลงจากการถูกหน ว ยงานราชการระงับการใชอาคาร
บางสวน ประกอบกับมีตนทุนทางการเงินดวย
สำหรั บ งบแสดงฐานะการเงิน รวม สำหรั บ ป สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท มี
สินทรัพยรวมจำนวน 8,875.09 ลานบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 11,790.15 ลานบาท สวนของผูถือหุนติดลบเปน
เงิน จำนวน 2,915.07 ล านบาท และมี งบแสดงฐานะทางการเงิน เฉพาะกิจการ โดยมี สิ น ทรัพ ย ร วมจำนวน
9,785.82 ลานบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 8,224.89 ลานบาท สวนของผูถือหุน เปนเงินจำนวน 1,560.93 ลาน
บาท ดังปรากฏตามงบการเงินที่ไดนำสงใหกับผูถือหุนและนำสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุ มสามัญผูถือหุน ประจำป 2564
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็ นหรือขอ
ซักถามที่เกี่ยวของในวาระนี้ ให ยกมือขึ้น ผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุ น
สอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุ มทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้งสิ้ น 698,322,254 หุน คิดเปน รอยละ 34.5560 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน ดังนั้น เมื่อผูถือหุนพรอมแล ว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพื่อชวยกันแกไขปญหาได

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เมื่อผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว
ขอปดการลงคะแนน
แจงผลการลงคะแนน
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระที่ 3.3 ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
รวม (152 ราย)
มติที่ประชุม

621,001,959
8,435,352
58,078,595
10,806,348
698,322,254

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

88.9277
1.2079
8.3169
1.5475
100.0000

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
อนุมัติงบการเงินสำหรับป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3.4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รักษาการรองประธานเจ าหนาที่บริหารฝายบัญชีการเงินของ
บริษัท ขอเรียนชี้แจงวา งบการเงินสำหรับป 2563 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็น แบบมีเงื่อนไขตองบการเงิน
ตามรายงานลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นอกจากนี้ บริษัทไดจัดทำรายการปรับปรุงยอนหลังตามรายการที่
ระบุไวในรายงานผู สอบบัญชีตองบการเงินประจำป 2562 และผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบรายการปรั บปรุง
แลวเห็นวา ถูกตองและเหมาะสม ดังนั้น ผูสอบบัญชีไดเปลี่ยนความเห็นที่มีตองบการเงินประจำป 2562 จากไม
แสดงความเห็นเปนแบบมีเงื่อนไขตามที่แสดงเปรียบเทียบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายไดเปนเงินจำนวน 543.00
ลานบาท มีคาใชจายรวม 1,039.78 ลานบาท มีตนทุนทางการเงินจำนวน 485.45 ลานบาท ทำใหมีผลขาดทุน
เบ็ดเสร็จสำหรับป จำนวน 963.49 ลานบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายไดเป นเงินจำนวน
324.05 ลานบาท มีคาใชจายรวม 132.39 ลานบาท มีตนทุนทางการเงินจำนวน 420.49 ลานบาท ทำใหมีผล
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป จำนวน 246.66 ลานบาท ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุน เนื่องจากเกิดจากคาเสื่อม
ราคาของสิ นทรัพ ย และรายไดสวนโรงแรมลดลงจากการถูกหน วยงานราชการระงับ การใชอาคารบางส ว น
ประกอบกับมีตนทุนทางการเงิน รวมทั้งโรงแรมไดหยุดประกอบกิจการตั้งแตเดือนเมษายน 2563
สำหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพยรวมจำนวน
7,081.52 ลานบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 12,008.00 ลานบาท สวนของผูถือหุนติดลบเปนเงินจำนวน 4,927.04
ลานบาท และมีงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีสินทรัพยรวมจำนวน 8,768.53 ลานบาท มีหนี้สิน
รวมจำนวน 8,664.72 ลานบาท สวนของผูถือหุนเปนเงินจำนวน 103.81 ลานบาท ดังปรากฏตามงบการเงินที่
ไดนำสงใหกับผูถือหุนและนำสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว

คำถาม จากนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ขอสอบถามเกี่ยวกับคดีที่ สำนักงาน ก.ล.ต.ได
กลาวหาอดีตกรรมการของบริษัท เกี่ยวกับเรื่องเงิน ซึ่งทราบวา บริษัทก็ไดฟองรองอดีตกรรมการดังกลาวอยู
ดว ยกั น ขอทราบรายละเอี ยดด ว ย และขอสอบถามเกี่ ย วกั บ งบการเงิน ประจำป 2562 ต อเนื่ องงบการเงิน
ประจำป 2563 ในสวนที่เกี่ยวกับคดีแรงงานที่มีคำพิพากษาแลว และจะมีดอกเบี้ยตอเนื่อง ในสวนของบัญชีไดมี
บันทึกไวหรือไม อยางไร รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
คำตอบ ในสวนของคดีที่อดีตกรรมการถูกสำนักงาน ก.ล.ต.กลาวหา บริษัทไดฟองรองเปนคดีอาญา ซึ่งขณะนี้
คดีอยูระหวางนัดไตสวนมูลฟอง สำหรับเรื่องคดีแรงงาน ในคดีที่บริษัทฟองเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
บริษัทจะตองวางเงินคาแรงงาน คาเลิกจาง และคาชดเชย ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พรอมดอกเบี้ยโดย
ครบถวน ดังนั้น เมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดแลว พนักงานก็จะสามารถรับเงิน ที่วางไวตอศาลไดตอไป แตหากไมมี
คำพิพากษาถึงที่สุด ก็จะตองดำเนินการตามกฎหมาย จึงไมมีผลกระทบในทางบัญชีแตอยางใด
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอ
ซักถามที่เกี่ยวของในวาระนี้ ให ยกมือขึ้น ผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุ น
สอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียง
ทัง้ หมดของผูถือหุนที่มาประชุม
กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้งสิ้น 698,322,254 หุน คิดเปน รอยละ 34.5560 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน ดังนั้น เมื่อผูถือหุนพรอมแล ว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแล ว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพื่อชวยกันแกไขปญหาได

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เมื่อผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว
ขอปดการลงคะแนน
แจงผลการลงคะแนน
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระที่ 3.4 ดังนี้
เห็นดวย
621,311,675
ไมเห็นดวย
8,445,352
งดออกเสียง
58,396,199
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
10,169,028
รวม (152 ราย)
698,322,254
มติที่ประชุม

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

88.9721
1.2094
8.3624
1.4562
100.0000

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
อนุมัติงบการเงินสำหรับป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป
ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหพิธีกร ดำเนินการประชุมในวาระที่ 4 ตอไป ซึ่งนายสนทยา
นอยเจริญ พิธีกร ไดเรียนชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แหงพ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจำกัด และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ ที่ 58 ที่กำหนดวา ใหบริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่ง
ไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิป ระจำป หักดวยยอดเงินขาดทุน สะสมยกมา (ถามี)
จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และขอ ที่ 55 ที่กำหนดวา การ
จายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงิน
ปนผล โดยนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท คือไมนอยกวารอยละหาสิบ (50) ของกำไรสุทธิหลังจากการหัก
ภาษี และเงินสำรองตามขอบังคับบริษัทขอ ที่ 58 ในแตละปของงบการเงินรวมโดยจะจายในป ถัดไป อยางไรก็
ตามการพิจารณาการจายเงินปนผลดังกลาว จะขึ้ นอยูกับแผนการลงทุนของบริษัท กระแสเงินสด รวมทั้งความ
จำเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ด ว ยในวาระนี้ มี ทั้ งหมดรวมกั น 4 วาระ และเป น วาระเพื่ อ การพิ จ ารณา ดั งนั้ น จะขอให
พิจารณาในแตละวาระไปเปนลำดับ ขอชี้แจงรายละเอียดผลการจัดสรรกำไรสุทธิเปนทุนสำรองตามกฎหมายและ
การจายเงินปนผลระหวางกาลแทนการจายปนผลในแตละป ดังนี้
วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2560
ในวาระนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได พิ จ ารณาและเห็ น ควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น
ประจำป 2564 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติงดการจั ด สรรกำไรและการจ ายเงิน ป น ผลงบการเงิน ประจำป 2560
เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระนี้ ใหยก
มือขึ้น ผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมี ทานผู ถือหุ นสอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุ มนี้
จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนทีม่ าประชุม

กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึ งจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้งสิ้น 698,322,254 หุน คิดเปน รอยละ 34.5560 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน ดังนั้น เมื่อผูถือหุนพรอมแล ว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุ นยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพื่อชวยกันแกไขปญหาได
ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เมื่อผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว
ขอปดการลงคะแนน
แจงผลการลงคะแนน
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระที่ 4.1 ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
รวม (152 ราย)
มติที่ประชุม

612,828,480
10,487,552
58,958,445
16,047,777
698,322,254

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

87.7573
1.5018
8.4429
2.2980
100.0000

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขา งมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
อนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำป 2560

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2561
ในวาระนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได พิ จ ารณาและเห็ น ควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น
ประจำป 2564 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติงดการจั ด สรรกำไรและการจ ายเงิน ป น ผลงบการเงิน ประจำป 2561
เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระนี้ ใหยก
มือขึ้น ผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมี ทานผู ถือหุ นสอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้
จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้งสิ้น 698,322,254 หุน คิดเปน รอยละ 34.5560 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน ดังนั้น เมื่อผูถือหุนพรอมแล ว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยั ง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพื่อชวยกันแกไขปญหาได

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เมื่อผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว
ขอปดการลงคะแนน
แจงผลการลงคะแนน
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระที่ 4.2 ดังนี้
เห็นดวย
618,499,279
ไมเห็นดวย
10,487,552
งดออกเสียง
58,958,445
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
10,376,978
รวม (152 ราย)
698,322,254
มติที่ประชุม

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
88.5693
คิดเปนรอยละ
1.5018
คิดเปนรอยละ
8.4429
คิดเปนรอยละ
1.4860
คิดเปนรอยละ 100.0000

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมาก ของคะแนนเสี ย งทั้ งหมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ประชุม อนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี
2561

วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2562
ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษั ท ได พิ จ ารณาและเห็ น ควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น
ประจำป 2564 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติงดการจั ด สรรกำไรและการจ ายเงิน ป น ผลงบการเงิน ประจำป 2562
เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระนี้ ใหยก
มือขึ้น ผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมี ทานผู ถือหุ นสอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุ มนี้
จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึ งจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้งสิ้น 698,322,254 หุน คิดเปน รอยละ 34.5560 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน ดังนั้น เมื่อผูถือหุนพรอมแล ว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยั ง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพื่อชวยกันแกไขปญหาได
ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เมื่อผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว
ขอปดการลงคะแนน
แจงผลการลงคะแนน
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระที่ 4.3 ดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
รวม (152 ราย)
มติที่ประชุม

618,581,279
10,487,552
58,958,445
10,294,978
698,322,254

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

88.5811
1.5018
8.4429
1.4742
100.0000

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมาก ของคะแนนเสี ย งทั้ งหมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ประชุม อนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี
2562

วาระที่ 4.4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2563
ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษั ท ได พิ จ ารณาและเห็ น ควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น
ประจำป 2564 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติงดการจั ด สรรกำไรและการจ ายเงิน ป น ผล งบการเงิน ประจำป 2563
เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระนี้ ใหยก
มือขึ้น ผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมี ทานผู ถือหุ นสอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้
จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้งสิ้น 698,322,254 หุน คิดเปน รอยละ 34.5560 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน ดังนั้น เมื่อผูถือหุนพรอมแล ว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพื่อชวยกันแกไขปญหาได
ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เมื่อผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว
ขอปดการลงคะแนน
แจงผลการลงคะแนน
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระที่ 4.4 ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
รวม (152 ราย)

618,541,079
10,487,552
58,958,445
10,335,178
698,322,254

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

88.5753
1.5018
8.4429
1.4800
100.0000

มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมาก ของคะแนนเสีย งทั้ ง หมดของผู้ ถือ หุ้ น ที่ ม า
ประชุม อนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี
2563

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการที่วางลง
ประธานที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวา ดวยในวาระนี้ นายมานิต วิทยาเต็ม ประธานกรรมการ
บริษัท มีสวนไดเสียเนื่องจากเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ดังนั้น ขอมอบหมายให นายหาญ เชี่ยวชาญ รอง
ประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 ทำหนาที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้
และเนื่ อ งจากในวาระนี้ มี น ายทวิช เตชะนาวากุ ล และนางสาวรั ญ ชนา รั ช ตะนาวิ น เป น
กรรมการที่ครบกำหนดวาระดวยเชนกัน ดังนั้น กรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้งสามรายดังกลาวไดเดินออกจาก
หองประชุมที่ใชดำเนินการถายทอดสดในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาคุณสมบัติและสอบถาม
รายละเอียดของกรรมการดังกลาวไดอยางครบถวน
นายหาญ เชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 ไดทำหนาที่ประธานที่ประชุมตาม
ขอบังคั บของบริษัทขอที่ 38 ไดกำหนดไววา ในกรณีที่ ป ระธานกรรมการไมอยูในที่ป ระชุม ถามีร องประธาน
กรรมการใหรองประธานกรรมการทำหนาที่ประธานที่ประชุม ดัง นั้น นายหาญ เชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการ
บริษัทลำดับที่ 2 ในฐานะประธานที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวา ในวาระนี้เปนวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระขอมอบหมายให พิธีกร ดำเนินการแจงรายละเอียดตอที่ประชุมเพื่อเสนอตอที่
ประชุมโปรดพิจารณาตอไป
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 71 แหงพระราชบั ญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่ ม เติ ม และขอ บั งคั บ ขอ ที่ 21 ของบริ ษั ท กำหนดไว วา ในการประชุม สามั ญ ประจำป ทุ กครั้ง ให
กรรมการออกจากตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจำนวนกรรมการที่แบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่
สองภายหลังจากบริษัทจดทะเบียนนั้น ใหจับฉลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนาน
ที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง ดังนั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำป 2563 มีจำนวน 3 ทาน
ดังนี้
ตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 21 ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ซึ่งของบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 คน ดังนั้น กรรมการที่ออกมีจำนวน
3 คน ได แ ก นายทวิ ช เตชะนาวากุ ล , นายมานิ ต วิ ท ยาเต็ ม และนางสาวรั ญ ชนา รั ช ตะนาวิ น ดั ง นั้ น
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวขอนำเสนอกรรมการทั้ง 3 คน เพื่อใหที่ประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2564
(คราวที่เลื่อนมา) พิจารณากลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ
ทำงานของผูที่ไดรับเสนอชื่อกลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการที่ไดนำสงใหกับทานผูถือหุนทุกทานแลว
สำหรับ นายมานิ ต วิท ยาเต็ม ขอแกไขเรื่ องที่ กรรมการรายดั งกล าวไดถือ หุ น ของบริษั ท ใน
จำนวนหุน 216,500 หุน ดังนั้ น ขอแจงใหผูถือหุนทุ กทานทราบ จากเอกสารที่สงไปไมไดระบุจำนวนหุ นที่ถือ
ครอง

วาระการประชุมนี้จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม โดยจะลงมติเปนรายบุคคล ซึ่งในหนาจอของทานผูถือหุน จะเปนวาระที่ 5.1 ถึง
5.3 หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือข อซักถามที่เกี่ยวของในวาระนี้ ใหยกมือขึ้น ผานในระบบ Zoom ที่
เรียกวา Wave ปรากฏวา มีทานผูถือหุนสอบถาม ดังนี้
คำถาม จากนายธนสิทธิ์ บุญญสิทธิ์ ผูถือหุน ขอสอบถามการคัดเลือกกรรมการที่วางลงใชขอบังคับขอที่ 20 ใน
การคัดเลือกใชหรือไม
คำตอบ ขอบังคับขอที่ 21 ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตำแหนงหนึ่งในสาม ดังนั้ น
เมื่อกรรมการมีอยู 8 คน ก็จะตองออกใกลเคียงกับสัดสวนดังกลาว ก็คือ จำนวน 3 คน สวนขอบังคับขอที่ 21
เป น วิ ธีการลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ซึ่ งในการประชุ ม บริษั ท ที่ ผ านมาได มี ก ารถกเถี ย งกั น แต เป น ที่ ข อ ยุ ติ ต ามคำ
พิพากษาของศาลแพงไวแลว
คำถาม จากนายธนสิทธิ์ บุญญสิทธิ์ ผูถือหุน ขอสอบถามเกี่ยวกับจำนวนหุนในการลงคะแนนเลือกตั้ง สมมติมี
สิทธิ์ออกเสียง 100 คะแนน จะนำไปลงคะแนนคนที่ 1 จำนวน 33 คะแนน คนที่ 2 จำนวน 33 คะแนน คนที่ 3
จำนวน 34 คะแนน ใชหรือไม
คำตอบ หลักเกณฑลงคะแนนเปนไปตามขอบังคับขอที่ 20 ถาทานผูถือหุนมี 100 เสียง สามารถไปลงคะแนนให
คนที่ 1 จำนวน 100 เสียง คนที่ 2 จำนวน 100 เสียง คนที่ 3 จำนวน 100 เสียง แตจะนำจำนวน 300 เสียง ไป
ลงคะแนนใหกับบุคคลคนหนึ่งคนใดไมได ซึ่งศาลแพงไดมีคำพิพากษากรณีของบริษัทไวเปนบรรทัดฐานหลายคดี
แลว
คำถาม จากนายธนสิ ท ธิ์ บุ ญ ญสิ ท ธิ์ ผู ถื อหุ น สรุป วา เมื่อ มี 100 คะแนน สามารถไปลงคะแนนให ค นที่ 1
จำนวน 100 คะแนน คนที่ 2 จำนวน 100 คะแนน คนที่ 3 จำนวน 100 คะแนน ขอใหยืนยันแบบนี้ใชไหม
คำตอบ การลงมติเปนไปตามขอบังคับของบริษทั ที่กำหนดไว
วาระที่ 5.1 นายทวิช เตชะนาวากุล
กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้งสิ้น 698,322,254 หุน คิดเปน รอยละ 34.5560 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน ดังนั้น เมื่อผูถือหุนพรอมแล ว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไม ไดล งมติ ส ามารถแจ งผ านระบบ Zoom และผ านระบบ Help desk เพื่ อ ชว ยกั น แก ไขป ญ หาได ในขณะ
ลงคะแนน นายทวิช เตชะนาวากุล ไมไดอยูในหองประชุมนี้
ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เมื่อผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว
ขอปดการลงคะแนน

แจงผลการลงคะแนน
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระที่ 5.1 ดังนี้
เห็นดวย
674,063,575
ไมเห็นดวย
10,366,639
งดออกเสียง
185,103
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
13,706,937
รวม (152 ราย)
698,322,254
มติที่ประชุม

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

96.5261
1.4845
0.0265
1.9628
100.0000

ที่ประชุมมีมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับข้อที่ 20 อนุมัติ แต่งตั้งนายทวิช
เตชะนาวากุล อนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.2 นายมานิต วิทยาเต็ม
กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้งสิ้น 698,322,254 หุน คิดเปน รอยละ 34.5560 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน ดังนั้น เมื่อผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยั ง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพื่อชวยกันแกไขปญหาได
ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เมื่อผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว
ขอปดการลงคะแนน
แจงผลการลงคะแนน
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระที่ 5.2 ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
รวม (152 ราย)
มติที่ประชุม

619,393,579
9,126,439
59,207,258
10,594,978
698,322,254

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
88.6974
คิดเปนรอยละ
1.3069
คิดเปนรอยละ
8.4785
คิดเปนรอยละ
1.5172
คิดเปนรอยละ 100.0000

ที่ประชุมมีมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับข้อที่ 20 อนุมัติแต่งตั้งนายมานิต
วิทยาเต็ม อนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.3 นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน
กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้งสิ้น 698,322,254 หุน คิดเปน รอยละ 34.5560 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน ดังนั้น เมื่อผูถือหุนพรอมแล ว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพื่อชวยกันแกไขปญหาได
ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เมื่อผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว
ขอปดการลงคะแนน
แจงผลการลงคะแนน
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระที่ 5.3 ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
รวม (152 ราย)
มติที่ประชุม

565,562,926
10,255,252
112,209,098
10,294,978
698,322,254

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

80.9888
1.4686
16.0684
1.4742
100.0000

ที่ประชุมมีมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับข้อที่ 20 อนุมัติ แต่งตั้งนางสาว
รัญชนา รัชตะนาวิน อนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สำหรับ ตำแหน งกรรมการที่วางลงอยู อัน เนื่ องมาจากการลาออกของนายภูวดล สุนทรวิภ าต
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการระหวางวันที่ 1 ถึง
10 ธันวาคม 2564 ผานชองทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลาวคือ บริษัทไดมีหนังสือ
แจ งตลาดหลั กทรั พยแห งประเทศไทย ให ผูถือหุ นที่ ถือหุ นรวมกัน ไมน อยกวารอยละ 5 ขึ้น ไป สามารถเสนอ
รายชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการได โดยใหสงประวัติและขอมูลเขาทางอีเมล ซึ่งปรากฏ
วา ไมมี ผู เสนอบุ ค คลเขา รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ งเป น กรรมการแตอ ย างใด ดังนั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท ได
มอบหมายใหประธานกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาเกี่ยวกับวาระดังกลาวขางตน ซึ่ง เมื่อพิจารณาแลว เห็นควร
เสนอชื่อ นายรัตน กองแกว เขาเปนกรรมการของบริษัท โดยมีประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานที่ไดนำสง
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

วาระที่ 5.4 นายรัตน กองแกว
กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้ง สิ้น 698,322,254 หุน คิดเปน รอยละ 34.5560 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน หากผู ถือหุ นทานใดมีขอคิดเห็ น หรือขอซักถามที่เ กี่ยวของในวาระนี้ ให ยกมือขึ้น ผานในระบบ Zoom ที่
เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมี ค ำถาม ดังนั้ น เมื่อผู ถือหุ น พรอมแล ว ขอให ลงมติได มี เวลา 1 นาที เมื่ อครบ
กำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยังไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพื่อ
ชวยกันแกไขปญหาได
ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เมื่อผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว
ขอปดการลงคะแนน
แจงผลการลงคะแนน
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระที่ 5.4 ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
รวม (152 ราย)
มติที่ประชุม

621,462,277
8,526,700
58,034,800
10,298,477
698,322,254

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

88.9936
1.2210
8.3106
1.4747
100.0000

ที่ประชุมมีมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับข้อที่ 20 อนุมัติ แต่งตั้งนายรัตน
กองแก้ว เข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564
นายมานิต วิทยาเต็ม ประธานกรรมการบริษัทกลับเขามาในหองประชุมและทำหนาที่ ประธาน
ที่ประชุมตอไปตามขอบังคับของบริ ษัท และไดมอบหมายให พิธีกร ดำเนินการแจงรายละเอียดตอที่ประชุมเพื่อ
เสนอตอทีป่ ระชุมโปรดพิจารณาตอไป
นายสนทยา นอยเจริญ พิธีกรชี้แจงตอที่ประชุ มวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 90 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดใหการจายคาตอบแทน
กรรมการเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุ น และข อบังคับของบริษัท ขอที่ 32 ซึ่งกำหนดวา “ห ามมิให บ ริ ษั ท
จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนใน
ลั ก ษณะอื่ น โดยปกติ วิสั ย ในฐานะที่ เป น กรรมการบริษั ท เชน เงิน เดื อน เบี้ ย ประชุ ม เบี้ ย เลี้ ย ง เบี้ ย ประกั น
บำเหน็ จ เงิ น อุ ด หนุ น เงิน รางวั ล ค า รัก ษาพยาบาล ค า น้ ำมั น ค าพาหนะ” ความในวรรคต น ไม ร วมถึ ง

คาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งตองไดรับการอนุมัติ
ด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกวา สองในสาม (2/3) ของคะแนนเสี ย งทั้ งหมดของผู ถื อ หุ น ที่ ม าประชุ ม สำหรั บ
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการบริษัทมี ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุม สามัญผูถือหุน ประจำป 2564
พิจารณาอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 ดังรายละเอียดขางตน สำหรับคณะกรรมการชุด
ยอยดังกลาวที่ผานมามีแตการตั้งคณะกรรมการบริหารเทานั้ น ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการบริษัททั้งหมดแลวจะ
ไมเกินจำนวนที่ขออนุมัติไว ไมเกิน 2,820,000 บาท หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของใน
วาระนี้ ใหยกมือขึ้นผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุนสอบถาม ทั้งนี้ วาระการ
ประชุมนี้จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม
กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุ นและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้งสิ้น 698,322,254 หุน คิดเปน รอยละ 34.5560 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน ดังนั้น เมื่อผูถือหุนพรอมแล ว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากท านผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพื่อชวยกันแกไขปญหาได
ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เมื่อผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว
ขอปดการลงคะแนน
แจงผลการลงคะแนน
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
รวม (152 ราย)
มติที่ประชุม

614,229,255
8,661,612
58,044,599
17,386,788
698,322,254

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

87.9579
1.2403
8.3120
2.4898
100.0000

ที่ประชุมมติอนุมัติไมนอยกวาสองในสามของของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ที่ มา
ประชุมของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำป 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจำป 2564
ประธานที่ ป ระชุ ม ได ม อบหมายให นายพิ ชิ ต สิ น พั ฒ นกุ ล กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท
ดำเนินการแจงรายละเอียดตอที่ประชุมเพื่อเสนอตอที่ประชุมโปรดพิจารณาตอไป
นายพิชิต สินพัฒนกุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดใหที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจำป แตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ของบริษัททุกป คณะกรรมการบริษัทได
พิจารณาและเห็นสมควรตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ
คุณภาพของผลงานที่ผานมา ความพรอมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป น ที่ยอมรับ และความรู
ความเขาใจในธุรกิจ โดยคณะกรรมการไดพิจารณาและเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามั ญผูถือหุน ประจำป
2564 พิจารณาอนุมัติแตงตัง้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ
นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ
นางสาวดรณี สมกำเนิด
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ
นางสาวจารุณี นวมแม
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ
นายศิรเมศร อัครโชติกุลนันท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

ทั้งนี้ บริษัทผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาวไมมีความความสัมพันธหรือมีสวนไดสวน
เสียกับ บริษัท/ บริษัทยอย / ผูบริหาร/ ผูถือหุน รายใหญ หรือผู ที่เกี่ยวของกับบุ คคลดังกลาวแตอยางใด และ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีของบริษัท ประจำป 2564 และรายไตรมาส ในนามสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท ประจำป 2564 โดยให ใครคนใดคนหนึ่งเปน ผูทำการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต องบการเงินของ
บริษัทได ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ให สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเ อท

จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท สอบแทนได ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
ตาราง ดังนี้

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทไดสงหนังสือเชิญ ประชุมสามัญผูถือหุน คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณาทบทวนคาสอบบัญชีกับผูสอบบัญชีอีกครั้งหนึ่ง และผูสอบ
บัญชีไดปรับปรุงคาสอบบัญชีใหม จากเดิมที่เสนอไว คาสอบบัญชีของทั้งกลุมบริษัทจำนวน 9,250,000 บาท ได
ปรับปรุงใหมเปน 7,400,000 บาท ลดลง 1,850,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานในสวนบริษัทยอยลดลง สำหรับ
ในสวนของบริษัทยังคงอัตราเดิมเทาปกอนคือ ไมเกิน 1,310,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
ใหเสนออัตราคาสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหมใหที่ประชุมผูถือหุน 2564 พิจารณา
นอกจากนี้ ผู ส อบบั ญ ชี ไ ด ป รั บ ลดค า สอบบั ญ ชี ข องป 2563 ของกลุ ม บริ ษั ท จากเดิ ม
10,500,000 บาท เปน 8,910,000 บาท ลดลง 1,590,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานในสวนบริษทั ยอยลดลง

อนึ่ง ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอรายชื่อดังกลาว ไมไดอยูสังกัดสำนั กงานสอบบัญชีเดียวกันกับ
ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัท ใดก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหผู สอบบัญชีสอบทานงบการเงิน
ของบริษทั ยอยและสงงบการเงินไดทันกำหนดระยะเวลาตอไป

หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เ กี่ยวของในวาระนี้ ใหยกมือขึ้น ผานในระบบ
Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีท านผู ถือหุ นสอบถาม ทั้ งนี้ วาระการประชุ มนี้ จะตองไดรับ มติโดย
จะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อใหทราบจำนวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึ งจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152 ราย
ซึ่งถือหุ นเปน จำนวนรวมทั้งสิ้น 698,322,254 หุน คิดเปน รอยละ 34.5560 ของหุน จำนวน 2,020,839,892
หุน ดังนั้น เมื่อผูถือหุนพรอมแล ว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพื่อชวยกันแกไขปญหาได
ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เมื่อผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว
ขอปดการลงคะแนน
แจงผลการลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมไดสงบัตรลงคะแนน
รวม (152 ราย)
มติที่ประชุม

617,029,335
7,776,521
59,362,445
14,153,953
698,322,254

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

88.3588
1.1136
8.5007
2.0269
100.0000

ที่ประชุมมติอนุมัติดวยเสียงขางมากอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีประจำป 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถามี)
ประธานที่ ป ระชุม ได ม อบหมายให นายสนทยา น อ ยเจริ ญ จากบริษั ท ฟ นิ ก ซ แอดไวซอรี่
เซอรวิสเซส จำกัด พิธีกร ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ของบริษัท ดำเนินการแจงรายละเอียดตอ
ที่ประชุมเพื่อเสนอตอที่ประชุมโปรดพิจารณาตอไป ซึ่งนายสนทยา นอยเจริญ พิธีกร แจงวา ไมมีวาระอื่นๆ ให
พิจารณา
เมื่อไมมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีก กระผมในฐานะพิธีกรใครขอเรียนเชิญทานประธานกรรมการ
บริษัทกลาวปดประชุมตอไป
การประชุมและพิจารณาลงมติในวันนี้เสร็จสิ้นแลวครับ กระผมนายมานิต วิทยาเต็ม ประธาน
กรรมการบริษัท ในนามบริษัท อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใครขอขอบคุณทาน

ผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมและใหขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งในวันนี้ การซักถาม
และคำถามของผูถือหุนเปนประโยชน รวมทั้งยังมีความหวังอยูกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจที่จะ
ทำให บริษัทพ น ความยากลำบาก และมีความตั้ งใจพัฒ นา ปรับ ปรุง เพื่อให บ ริษัทมีคุณ คาแก ทุกฝ าย ขอปด
ประชุม
ปดการประชุมเวลา 12.30 น.

-ลงชื่อ...........................................................ประธานที
่ประชุม
(นายมานิต วิทยาเต็ม)
ประธานกรรมการบริษัท

-ลงชื่อ...........................................................ผู
บันทึกการประชุม
(นายสนทยา นอยเจริญ)
ในนามบริษัท ฟนิกซ แอดไวซอรี่ เซอรวิสเซส จำกัด

