
 

  
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 
บริษัท อินเตอร ฟารอสีท เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ในวันอังคารท่ี 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. โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผานรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ถายทอดสดจากอาคารเดอะไนน ทาวเวอร เลขที่ 33/4 ชั้น 29 อาคารบี ถนนพระราม 
9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยเม่ือถึงเวลา 10.13 น. มีผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะเขารวมจำนวน 132 ราย นับรวมจำนวนหุนทั้งหมดได 677,346,846 หุน หรือคิดเปนรอยละ 33.5181 
ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 36 

 
   นายสนทยา นอยเจริญ ในฐานะที่ไดรับมอบหมายจาก บริษัท ฟนิกซ แอดไวซอร่ี เซอร วิสเซส 
จำกัด ผูจัดการประชุม ทำหนาที่เปนพิธีกรในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 กลาวตอนรับทานผูถือ
หุนของบริษัท อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพ่ือเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจำป 2564 และขอแนะนำคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม ดังนี้ 
 

1. นายมานิต วิทยาเต็ม   ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และ   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายทวิช เตชะนาวากุล  ประธานคณะกรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการ  
ลำดับที่ 1 และประธานเจาหนาที่บริหาร 

3. นายหาญ เชี่ยวชาญ   รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 2 และรองประธาน 
เจาหนาที่บริหารงานกฎหมาย 

4. นายประพัฒน ยอขันธ  กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหารงาน 
ปฏิบัติการ 

5. นายกฤษฎา พฤติภัทร  กรรมการ 
6. นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน  กรรมการ 
7. นายพิชิต สินพัฒนสกุล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสิทธินาท ดวงรัตน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

   
  และขอแนะนำ นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รักษาการรองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย

บัญชีการเงินของบริษัท ซ่ึงทำหนาที่เปนผูรับผิดชอบควบคุมดานบัญชีของบริษัท 
 

  ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทานประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานท่ีประชุมตามขอบังคับ
บริษัท ขอที ่38 กลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564  
 



 

  
 

  สำหรับผูสอบบัญชีของบริษัทที่ไดเขารวมประชุมในวันนี้ คือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา แหง
สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และ นายสนทยา นอยเจริญ พิธีกร ในงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 
2564 ในวันน้ี นอกจากน้ี ในการประชุมครั้งนี้ มีหนวยงานท่ีทำหนาที่กำกับดูแลบริษัทตามกฎหมายไดเขารวม
สังเกตการณในการประชุมดวย 
 
      โดยท่ี ณ วันที่กำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมหรือวัน Record Date คือ วันที่ 24 
พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงเปนวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขทุกฉบับ มีจำนวนผูมีสิทธิเขารวมประชุมทั้งสิ้น 22,975 ราย จำนวนหุนที่
จำหนายไดทั้งหมดและรวบรวมรายชื่อไดเทากับ 2,020,842,072 หุน ซึ่งปรากฏอยูในรายงานของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (website: www.set.or.th)  ซ่ึงจำนวนผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมทั้งสิ้น 
22,975 ราย จำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมดและรวบรวมรายชื่อไดเทากับ 2,020,839,892 หุน สวนที่ตางคือ 
หุนจำนวน2,180 หุน ซึ่งบริษัทอยูระหวางการดำเนินการย่ืนบัญชีรายชื่อผูถือหุนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชยตอไป ดังนั้น จำนวนหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม จึงมีจำนวนหุน 2,020,839,892 หุน ดังปรากฎ
อยูในหนาจอในบรรทัดสุดทายของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมดและมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงในครั้ง
นี้ และในการประชุมครั้งนี้มีผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จำนวน 55 ราย ผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนมอบ
ฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุม จำนวน 77 ราย รวมท้ังสิ้นจำนวน 132 ราย จำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน จำนวน 677,346,846 หุน หรือรอยละ 33.5181 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ ซึ่งเปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ซ่ึง
ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับขอที่ 36 ซ่ึงกำหนดไววา ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับ
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ดังนั้น องคประชุมครบ
ตามขอบังคับแลวในเวลา 10.13 น. 
 
   สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564  ของ บริษัท อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่ 
คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามขอบังคับขอที่ 38  ไดระบุไววา ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุม
ผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธาน
กรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ดังนั้น นายมานิต วิทยาเต็ม ในฐานะประธานกรรมการบริษัท
แลว จะทำหนาที่เปนประธานที่ประชุม ตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 38 ตอไป และในโอกาสน้ีขอเรียนเชิญทาน
ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานท่ีประชุมตามขอบังคับบริษัท กลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจำป 2564 ตอไป 
 
             นายมานิต วิทยาเต็ม ในฐานะประธานกรรมการบริษัท บริษัท อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่ 
คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใครขอขอบคุณทุกทานที่ไดสละเวลาอันมีคามาเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัท
ในวันน้ี ซึ่งขณะนี้เวลา 10.13 น. ซึ่งฝายเลขานุการของที่ประชุมไดแจงจำนวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมแลว 
ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท จึงขอเปดการประชุมเวลา 10.13 น.เพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม และกอนเขาสูวาระการประชุม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน
ของทานผูถือหุน ขอใหคุณสนทยา นอยเจริญ พิธีกร ทำหนาที่แจงรายละเอียดใหทานผูถือหุนตอไปดวยครับ 



 

  
 

  นายสนทยา นอยเจริญ พิธีกร แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีนับคะแนน 
ดังนี้  
 

วิธีการออกเสียงในบัตรลงคะแนน 

             ทานผูถือหุนทุกทานเมื่อไดลงทะเบียนเขารวมประชุมแลว ทุกทานจะไดรับอีเมล Link เพ่ือเขา
รวมประชุมและเพ่ือเขาในระบบลงคะแนน โดยในการลงทะเบียนเขารวมประชุม ทุกทานจะตองใช Username 
ซึ่งเปนหมายเลขทะเบียนผูถือหุนที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ไดสงใหกับทานผูถือหุน
และสวน Password ทานผูถือหุนจะใชเลขบัตรประชาชนของผูถือหุนเปนรหัสในการเขา และสำหรับในการ
ลงคะแนน ทานผูถือหุนสามารถกดลงคะแนนไดลวงหนา หรือจะรอฟงการประชุมแลวคอยพิจารณาลงคะแนนใน
แตละวาระได   โดยการลงคะแนนจะแยกแตละวาระตามที่ผูถือหุนทุกทานจะไดเห็นบนหนาจอของแตละทาน 
โดยมีวาระทั้งหมด 8 วาระ และจะมีการขอมติลงคะแนนเสียงจากท่ีประชุมทั้งหมด 6 วาระ คือ วาระท่ี 1 วาระ
ที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7  มีวาระแจงเพ่ือทราบ ไมตองลงมติ จำนวน 2 วาระ คือ 
วาระท่ี 2 สำหรับวาระท่ี 8 เปนวาระพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
             กอนการลงคะแนนเสียง ขอใหผูถือหุนทุกทานเขาระบบลงคะแนนใหเรียบรอย การออกเสียง
ลงคะแนน ผูถือหุนแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ หรือ จำนวนหุนที่รับมอบฉันทะมา โดยใน
แตละวาระ จะมีเวลาใหทานผูถือหุนลงคะแนนจำนวนวาระละ 1 นาที หรือ 60 วินาที หากผูถือหุน ทานใดยัง
ลงคะแนนไมแลวเสร็จขอไดโปรดกรุณาแจงใหทราบดวย และหากผูถือหุนไมกดลงคะแนน ระบบจะถือวา ผู ถือ
หุนไมลงคะแนนในวาระนั้นๆ  
 
  สำหรับหนาจอในการลงคะแนน ปรากฏตามตัวอยางที่แสดงผลอยูในหนาจอของทุกทานแลว 
 

 



 

  
 

 
 
           สิทธิในการแสดงความเห็น หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระ
ใด ให ยกมือขึ้นในระบบ Zoom ท่ีเรียกวา Wave  และพิธีกรจะแจงใหทานแสดงความเห็น หรือสอบถาม 
ทานจึงมีสิทธิแสดงความเห็น หรือสอบถามได หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของใน
วาระใด ใหพิมพผานระบบขอความที่เรียกวา Chat เพ่ือสอบถามหรือแสดงขอคิดเห็นตางๆ ได ซึ่งกอนแสดง
ความเห็น หรือสอบถาม ขอใหระบุชื่อ-นามสกุล /ในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะใหแจงวา รับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนทานใด เพ่ือความชัดเจน ครบถวน และประโยชนในการบันทึกการประชุมอยางถูกตอง  และเนื่องจากเปน
การประชุมในระบบ ZOOM ดังนั้น จะมีการบันทึกเทปการประชุมไว ฉะน้ัน ในการสอบถาม และ/หรือ แสดง
ความเห็นขอใหทานผูถือหุน หรือ ทานผูรับมอบฉันทะ จะตองเปดกลองในระบบ ZOOM ดวยเชนกัน  
         และเน่ืองจากการลงมติจะดำเนินการเปนลำดับสุดทายหลังจากชี้แจงในแตละวาระแลว ดังนั้น 
เพ่ือรักษาสิทธิประโยชนของทานผูถือหุน สำหรับผูถือหุนที่ประสงคจะลงคะแนนเสียงลวงหนา โดยไมรอฟงการ
ชี้แจง ก็สามารถใชสิทธิของทานไดโดยทันทีเชนกัน ซึ่งระบบจะบันทึกไวลวงหนา และแสดงผลพรอมกันในแตละ
วาระกรณีผูถือหุนที่ไมลงคะแนนเสียงไว ระบบจะลงคะแนนเสียงเปนไมไดสงบัตรลงคะแนนในทุกวาระตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
 

วิธีการนับคะแนนเสียง 
            จะนับคะแนนเสียงผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงแยกเปน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ไมไดสง
บัตรลงคะแนน  เทานั้น   การออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ 
หรอื จำนวนหุนที่รับมอบฉันทะมาเทานั้น ซ่ึงในระบบจะบันทึกไวแลว 
 
        และสำหรับลำดับการดำเนินการประชุม จะทบทวนอีกครั้ง ดังนี้ ในลำดับแรก ประธาน หรือ 
รองประธานท่ีไดรับมอบหมายจากทานประธานกรรมการบริษัท จะแจงวาระการประชุมและประเด็นที่จะขอใหที่
ประชุมพิจารณาลงมติใหที่ประชุมพิจารณา และในลำดับถัดไป ผมในฐานะพิธีกร จะปฏิบัติหนาที่เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดตามวาระที่บริษัทประสงคจะดำเนินการ ใหที่ประชุมทราบ 
 



 

  
 

                    หลังจากท่ีบริษัทชี้แจงแลว พิธีกรในที่ประชุมจะอานคำถามของผูถือหุน ที่เกี่ยวของกับวาระ
นั้นๆ ในท่ีประชุม หรือใหผูถือหุนสอบถามจากในท่ีประชุม และผูแทนจากบริษัทก็จะไดตอบขอซักถามจาก
แบบฟอรมคำถามลวงหนาของทุกทาน ตลอดจนคำถามที่เกิดขึ้นในที่ประชุม เพื่อใหไดความชัดเจน และสามารถ
พิจารณาลงมติไดตามที่ทานเห็นสมควร และเม่ือเสร็จสิ้นการตอบขอซักถามแลว พิธีกรในที่ประชุมจะขอใหที่
ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบลงคะแนน หลังจากนั้น พิธีกรในท่ีประชุมจะใหเจาหนาที่นับคะแนน
ดำเนินการรวบรวมคะแนนทางระบบคอมพิวเตอร ภายหลังจากการรวบรวมคะแนนแลวเสร็จ ผมจะแจงผลการ
ลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมในแตละวาระใหทุกทานทราบ 
 
  ลำดับตอไปพิธีกรจะแจงวาระการประชุมและประเด็นที่จะขอใหที่ประชุมพิจารณาตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนประธานที่ประชุม  
 
วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 (คราวที่เลื่อนมา) 
 
           ประธานที่ประชุมไดมอบหมายให นายสนทยา นอยเจริญ จากบริษัท ฟนิกซ แอดไวซอรี่ 
เซอรวิสเซส จำกัด พิธีกร ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ของบริษัท ดำเนินการแจงรายละเอียดตอ
ที่ประชุมเพ่ือเสนอตอที่ประชุมโปรดพิจารณาตอไป 
 
   พิธีกรไดเรียนเสนอตอที่ประชุมวา ดวยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 บริษัทไดจัดประชุมสามัญผู
ถือหุนประจำป 2563 (คราวท่ีเล่ือนมา) โดยไดจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวภายใน 14 วัน นับแตวัน
เสร็จสิ้นการประชุม และนำสงตอนายทะเบียนบริษัทมหาชน ตลอดจนหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของแล ว ดัง
ปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุมที่ไดสงใหกับผูถือหุนทุกทานตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2564 ดังนั้น หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามท่ีเกี่ยวของในวาระนี้ ทานสามารถยกมือ
ผานระบบ Zoom หรือพิมพผานระบบขอความ (Chat) ในระบบ (Zoom) เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดตอบ
คำถามได หากไมมีทานผูถือหุนทานใดซักถาม ดังนั้น ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติตอไป ทั้งนี้ วาระการประชุม
นี้จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 
        ในขณะนี้  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิมอีก 7 ราย นับรวมจำนวนหุน
ทั้งหมดได 689,324,596 หุน หรือคิดเปนรอยละ 34.1108 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 
 
  มีคำถามจากนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค ซึ่งเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน ไดสอบถามผานระบบ
ขอความเก่ียวกับหนังสือมอบฉันทะของพลตรีบุญเลิศ แจงนพรัตน พิธีกรไดตอบคำถามวา กรณีดังกลาวในการ
ประชุมผูถือหุนเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ไมมีกรณีเก่ียวกับการมอบฉันทะที่มอบฉันทะใหพลตรีบุญเลิศ แจง
นพรัตน และในการประชุมในครั้งดังกลาวมี นายทวิช เตชะนาวากุล เปนประธานทีป่ระชุม และไมมีผูสอบถาม
เพ่ิมเติมแลว 
 
            กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ



 

  
 

หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 144  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 690,488,265 หุน คิดเปนรอยละ 34.1684 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือชวยกันแกไขปญหาได  
 
  ครบกำหนดเวลาลงมติแลว มีผูถือหุนทานใดที่ยังไมลงมติโปรดกรุณาแจงดวย ไมมีผูถือหุนทาน
ใดยังไมไดลงมติ ดังนั้น ขอผลคะแนนขึ้นจอภาพดวย ผูถือหุนทุกทานสามารถตรวจสอบจากจอภาพของทุกทาน
ได 
แจงผลการลงคะแนน 
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระท่ี 1 ดังนี้ 
 

เห็นดวย 351,289,630 เสียง คิดเปนรอยละ 50.8755 
ไมเห็นดวย 2,425,199 เสียง คิดเปนรอยละ 0.3512 
งดออกเสียง 60,876,900 เสียง คิดเปนรอยละ 8.8165 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 275,896,536 เสียง คิดเปนรอยละ 39.9567 
รวม (144 ราย) 690,488,265 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 (คราวท่ีเลื่อนมา) เม่ือวันที่ 
13 สิงหาคม 2563  

 
วาระท่ี 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำป  
 
            ในวาระนี้ประธานที่ประชุมไดขอให นายประพัฒน ยอขันธ กรรมการและรองประธาน
เจาหนาทีบ่ริหารงานปฏิบัติการ ชี้แจงตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ของบริษัท  
 
           นายประพัฒน ยอขันธ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหารงานปฏิบัติการ ขอชี้แจงตอ
ที่ประชุมวา  ในวาระนี้ เนื่องจากมีวาระทั้งหมดรวม 4 วาระยอย ไดแก วาระที่ 2.1 ถึงวาระท่ี 2.4 ดังนั้น 
เนื่องจากเปนวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ใครขอชี้แจงรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัท ประจำป 2560 – 2563 ตามวาระที่ 2.1 ถึง 2.4  ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานเรียบรอยแลว รวมท้ัง
เผยแพรผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในเว็บไซตของบริษัท เพ่ือใหทานผูถือหุนไดเห็นภาพรวมของ
ผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแตป พ.ศ. 2560 ถึงป พ.ศ.2563  
 
            สวัสดีทานผูถือหุน และกรรมการทุกทาน ใครขอเรียนชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัท ตามแบบรายงานประจำป 2560 - 2563 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานเรียบรอยแลว โดยขอสรุป
ภาพรวมของผลการดำเนินการในแตละป  ดังนี้ 
 



 

  
 

               โครงสรางบริษัทที่ถือหุนในบริษัทยอยทางตรงและบริษัทยอยทางออมตางๆ รวม 43 บริษัท 
สวนผลการดำเนินงานของบริษัทในป พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2563 ดังปรากฎตามตารางรายไดและคาใชจายที่เสนอ
ตอที่ประชุมที่ทุกทานเห็นภาพ คณะกรรมการปจจุบันไดรับแตงตั้งเม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2562 และ 17 ตุลาคม 
2563 คณะกรรมการบริษัทที่นำโดยคุณทวิช เตชะนาวากุล ประธานเจาหนาที่บริหารไดเขามาดำเนินกิจการของ
บริษัทต้ังแตวันที่ 8 มีนาคม 2562 และเขาดำเนินการบริหารในบริษัทยอยตางๆ ตั้งแตประมาณเดือนมิถุนายน 
2562 ดังนั้น ในชวงป 2562  จึงเปนการแกไขปญหา เพ่ือเขาบริหารกิจการใหได รวมทั้งรวบรวมจัดการใหบริษัท
มีอำนาจควบคุมในบริษัทยอยตางๆ ของบริษัทใหไดเรียบรอย  
 
        ในสวนของป 2563 บริษัทดำเนินการแตงตั้งผูสอบบัญชี และจัดทำงบการเงิน ประจำป 2560 -
2563  เพ่ือเสนอใหผูถือหุนไดทราบสถานะทางการเงินของบริษัทเปนที่เรียบรอย ดังปรากฏอยูในรายงาน
ประจำปที่อยูในมือของทุกทานแลว รวมทั้งไดเผยแพรงบการเงินดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แลวเชนกัน สำหรับการแกไขปญหาดานหน้ีสินของบริษัท ขอเรียนวา ในป พ.ศ.2563 บริษัทไดพยายามนำเสนอ
แผนฟนฟูกิจการ เพ่ือใหศาลลมละลายกลางไดพิจารณาอนุมัติใหฟนฟูกิจการ และสามารถชำระหนี้คืนใหแก
เจาหนี้ของบริษัท รวมทั้งตลอดการดำเนินการแกไขปรับปรุงกิจการของบริษัทยอยตางๆ รวมทั้งแกไขปญหาทาง
กฎหมาย ซึ่งเกิดจากการดำเนินการที่ผานมา อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นวา บริษัทจะสามารถ
ดำเนินการฟนฟูกิจการและแกไขปญหาดานภาระหน้ีสิน รวมทั้งดานเงินทุนของกิจการ เพ่ือใหบริษัทมีโอกาส
ชำระหนี้คืนใหแกบรรดาเจาหน้ี รวมทั้งหากสามารถปรับปรุงดานโครงสรางเงินทุนไดแลว บริษัทก็จะมีโอกาส
กลับมาทำการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดตอไป 
 

 



 

  
 

         
 

             หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระใด ใหพิมพผานระบบขอความ
ของระบบ Zoom รวมท้ังสามารถโบกมือที่เรียกวา Wave เพ่ือสอบถามได สำหรับคำถามมีผูถือหุนที่สอบถาม 
ดังนี้ 
 
คำถาม จากนายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ  ผูถือหุน ไดสอบถามวา ขอใหกำลังใจกับคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัท ซึ่งไดทำงานมาตลอดระยะเวลาต้ังแตวันที่ 8 มีนาคม 2562 จนถึงปจจุบัน เนื่องจาก
ทราบวา ทุกทานทำงานหนัก และจากการนำเสนอของผูบริหารขอสอบถามวา บริษัทจะมีความหวังหรือไม 
บริษัทจะเจงหรือไม อยางไร ชวยบอกผูถือหุนวา จากนี้ไปจะทำอยางไรใหบริษัทฟน และกลับมาซื่อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพย 
คำตอบ บริษัทมีภาระหนี้สินดังที่ปรากฏในงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นวา แนวทางการฟนฟู
กิจการเปนประโยชนแกเจาหนี้และผูถือหุนทั้งหลาย คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะแกไขปญหาบริษัท 
และดำเนินการนำหุนกลับมาทำการซื้อขายตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได ทั้งนี้ จะตองดำเนินการตาม
หลักเกณฑและข้ันตอนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป  สำหรับแนวทางการแกไขปญหาเรื่องเงินทุน 
เร่ืองการปรับปรุงโครงสรางหนี้ก็จะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาหนี้ตอไปเชนกัน 
 
คำถาม จากนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค  ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไดสอบถามวา ทานประธานคณะกรรมการ
บริษทัไดตรวจสอบเอกสารทุกใบแลวหรือไม อยางไร ขอสอบถามวา ตามรายงานประจำป หนาที่ 68 มีพนักงาน
อยู 5 คน ปจจุบันมีจำนวนเทาไหร   และพนักงานที่เหลือจำนวน 5 คน มพีนักงานใดทำหนาที่อะไร  
คำตอบ รายงานประจำปที่เกิดขึ้น และดำเนินการได บริษัทไดรวบรวมจากหลักฐานที่ปรากฏอยูในแหลงตางๆ ท่ี
ปรากฏในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และที่ตางๆ สำหรับเรื่องพนักงานที่บริษัทเคยมีจำนวน 100 ถึง 200 
คน ได นายทวิช เตชะนาวากุล ในฐานะประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร มีแนวการ
บริหารงานโดยมุงความสำเร็จของงาน ซ่ึงการบริหารของผูบริหารแตละคนก็จะมีวิธีการที่แตกตางกัน การท่ีมี
พนักงานอยูในบริษัทยอยและทำหนาที่สนับสนุนการทำงานในบริษัทใหญก็สามารถทำได วิธีการบริหารงานของ
ผูบริหารแตละคน จะไมสามารถบอกไดวา วิธีการใดเปนวิธีการท่ีถูกวิธีการใดเปนวิธีการที่ผิด คงจะตองพิจารณา



 

  
 

ถึงผลประกอบการของบริษัทเปนสำคัญ รวมทั้งพิจารณาถึงกระแสเงินสดของกิจการดวยเชนกัน ดังนั้น รายงาน
ประจำป จึงเปนรายงานที่จัดทำจากขอมูลที่มีอยูจริงและเปนไปตามขอเท็จจริง 
 
           ทั้งนี้ วาระน้ีเปนวาระเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงมติ 
 
  ประธานกรรมการบริษัท ไดตอบคำถามทานผูถือหุนเพ่ิมเติมดวยวา ที่นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค 
ผูรับมอบฉันทะที่สอบถามมาเปนเรื่องในอดีต ขอเรียนวา อดีตของบริษัทนี้มีมากมายไมสามารถทราบไดทุกเรื่อง 
การท่ีเขามารวมงานในบริษัทนี้ดวยเจตนาดี ดวยความคิดที่จะใหบริษัทมีคุณคาตอผูถือหุนและเจาหนี้ดวย และ
จะพยายามทำเทาที่จะตองทำได สำหรับคำถามจากผูถือหุนรายคุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ที่สอบถามวา บริษัท
จะเจงหรือไม ขอเรียนตอบคำถามวา ทุกคนที่ทำงานอยูในบริษัททุกวันนี้ เพราะเชื่อมั่นวา บริษัทจะไมเจง ขอ
อนุญาตตอบคำถามโดยใชภาษาท่ีทุกทานเขาใจตรงกัน รวมท้ังพยายามทุกอยางในขั้นตอนตางๆ เพ่ือใหบริษัทมี
คุณคา และทำใหบริษัทอยูรอดตอไปได  
 
คำถาม จากนายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน ไดสอบถามเพ่ิมเติมวา คำถามท่ีหนึ่ง การฟองรองผูบริหาร 
เพ่ือใหบริษัทไดรับชำระเงินคืน และคำถามที่สองเกี่ยวกับสถานะของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ท่ีเปนขาว 
ขอใหบอกสถานะกิจการวาเปนอยางไร ผมในฐานะผูถือหุนรายยอยขอขอบคุณทานประธานคณะกรรมการท่ีเขา
มาชวยทำงานใหกับบริษัท ผมไมไดมีอะไร สุดทายนี้ขอใหกำลังใจประธานคณะกรรมการและผูบริหาร รวมท้ัง
พนักงานของบริษัททกุทาน  
คำตอบ การดำเนินคดีกับอดีตผูบริหารของบริษัท ซ่ึงไดแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไปแลว คาดวา
ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ศาลนาจะมีคำพิพากษา และสำหรับกรณีที่บริษัทไดรับความเสียหายจากการที่
บริษัทไดสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทจะดำเนินคดีเปนคดีตอไป เพ่ือเรียกรองความเสียหายที่บริษัทไดรับ
คืนจากการกระทำของอดีตผูบริหาร  
  
    ในสวนกรณีของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด อยูระหวางการขายทอดตลาด ซ่ึงไดแจงตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไปแลวเชนกัน รวมทั้งที่มีขาววา บริษัทยอยของบริษัทไมไดรับสิทธิจำนอง บริษัทก็ไดแจงตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไปแลวเชนกันวา คดีอยูระหวางฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ ไมวาจะเปนผล
ประการใด แตสิทธิจำนองตามสัญญาจำนองก็ยังคงมีอยูตามกฎหมาย ขณะนี้ กำหนดการขายทอดตลาดครั้ง
ตอไปคือ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ การนำยึดที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด 
ดังกลาว เปนการใชสิทธิตามคำพิพากษาที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งบริษัทไดแจงเจาพนักงานบังคับคดี เพื่อใหแจง
ตอผูเขาประมูลทุกรายใหทราบดวยแลวเชนกัน  
  เมื่อไมมีคำถามอ่ืนใดแลว ในวาระน้ี เปนวาระเพ่ือทราบ ขอไปวาระถัดไป 
 
มติที่ประชุม วาระเพ่ือทราบไมมีการลงมติในวาระน้ี 
 
 
 
 



 

  
 

วาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับป 
 
               ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหพิธีกร ชี้แจงตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 และ
พิธีกรไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
และฉบับแกไข และตามขอบังคับขอที่ 47 กำหนดใหบริษัทตองจัดใหมีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ      
วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำป 2564 เพ่ือพิจารณา
อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น รวมทั้งบริษัทตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนำเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัทไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว จึงขอใหนางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รักษาการรอง
ประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญชีการเงินไดโปรดชี้แจงในรายละเอียดตอไป ในวาระน้ี ผูสอบบัญชีของบริษัทได
เขารวมชี้แจงและตอบคำถามใหกับผูถือหุนทุกทานดวย 
             นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รักษาการรองประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญชีการเงินของ
บริษัท ชี้แจงรายละเอียดตามงบการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2563 เรียงลำดับ ในแต
ละวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 3.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับป 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
            นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รักษาการรองประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญชีการเงินของ
บริษัท  ขอเรียนชี้แจงวา งบการเงินสำหรับป 2560 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในงบการเงินประเภทไมแสดง
ความเห็น ตามรายงานการสอบบัญชี ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 
  งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายไดเปนเงินจำนวน 
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 ท้ังนี้ สาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุน เนื่องจากเกิด
จากคาเสื่อมราคาของสินทรัพย และมีการตัดจำหนายสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ประกอบกับมีตนทุนทางการเงินที่สูง 
รวมทั้งคาเผื่อการดอยคาทรัพยสิน ตลอดจนต้ังคาใชจายที่เกิดข้ึนตามคำพิพากษาถึงทีสุ่ดตามกฎหมาย 
 
  สำหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวมจำนวน 
10,014.51 ลานบาท มีหน้ีสินรวมจำนวน 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 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอ
ซักถามท่ีเกี่ยวของในวาระน้ี ใหยกมือข้ึนผานในระบบ Zoom ท่ีเรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุน
สอบถาม ท้ังนี้ วาระการประชุมนี้จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
           กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 151  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 692,788,922 หุน คิดเปนรอยละ 34.2822 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือชวยกันแกไขปญหาได  

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เม่ือผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว 
ขอปดการลงคะแนน 

 
แจงผลการลงคะแนน 
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระท่ี 3.1 ดังนี้ 

เห็นดวย 615,577,658 เสียง คิดเปนรอยละ 88.8550 
ไมเห็นดวย 2,881,920 เสียง คิดเปนรอยละ 0.4160 
งดออกเสียง 58,034,950 เสียง คิดเปนรอยละ 8.3770 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 16,294,394 เสียง คิดเปนรอยละ 2.3520 
รวม (151 ราย) 692,788,922 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

อนุมัติงบการเงินสำหรับป 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 



 

  
 

วาระท่ี 3.2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับป 2561 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
            นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รักษาการรองประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญชีการเงินของ
บริษัท  ขอเรียนชี้แจงวา งบการเงินสำหรับป 2561 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในงบการเงินประเภทไมแสดง
ความเห็น ตามรายงานการสอบบัญชี ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 
  งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายไดเปนเงินจำนวน 
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 ท้ังนี้ สาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุน เนื่องจากเกิดจาก
คาเส่ือมราคาของสินทรัพย และรายไดสวนโรงแรมลดลงจากการถูกหนวยงานราชการระงับการใชอาคาร
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 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอ
ซักถามท่ีเกี่ยวของในวาระนี้ ใหยกมือข้ึนผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุน
สอบถาม ท้ังนี้ วาระการประชุมนี้จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 
           กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 151  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 692,788,922 หุน คิดเปนรอยละ 34.2822 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือชวยกันแกไขปญหาได  
 

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เม่ือผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว 
ขอปดการลงคะแนน 

 
แจงผลการลงคะแนน 
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระท่ี 3.2 ดังนี้ 
 

เห็นดวย 617,597,858 เสียง คิดเปนรอยละ 89.1466 
ไมเห็นดวย 1,709,420 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2467 
งดออกเสียง 60,306,800 เสียง คิดเปนรอยละ 8.7049 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 13,174,844 เสียง คิดเปนรอยละ 1.9017 
รวม (151 ราย) 692,788,922 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

อนุมัติงบการเงินสำหรับป 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
วาระท่ี 3.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
            นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รักษาการรองประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญชีการเงินของ
บริษัท  ขอเรียนชี้แจงวา งบการเงินสำหรับป 2562 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในงบการเงินประเภทไมแสดง
ความเห็น ตามรายงานการสอบบัญชี ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 
  งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายไดเปนเงินจำนวน 
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 ท้ังนี้ สาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุน เนื่องจากเกิดจาก
คาเส่ือมราคาของสินทรัพย และรายไดสวนโรงแรมลดลงจากการถูกหนวยงานราชการระงับการใชอาคาร
บางสวน ประกอบกับมีตนทุนทางการเงินดวย 
 
  สำหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม สำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัทมี
สินทรัพยรวมจำนวน 8,875.09 ลานบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 11,790.15 ลานบาท สวนของผูถือหุนติดลบเปน
เงินจำนวน 2,915.07 ลานบาท และมีงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีสินทรัพยรวมจำนวน 
9,785.82 ลานบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 8,224.89 ลานบาท สวนของผูถือหุนเปนเงินจำนวน 1,560.93 ลาน
บาท  ดังปรากฏตามงบการเงินที่ไดนำสงใหกับผูถือหุนและนำสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 
 

 

 
 

 



 

  
 

 
 

 
 

 
 



 

  
 

 
 

 
              
            คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอ
ซักถามท่ีเกี่ยวของในวาระน้ี ใหยกมือข้ึนผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุน
สอบถาม ท้ังนี้ วาระการประชุมนี้จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 
           กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 698,322,254 หุน คิดเปนรอยละ 34.5560 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือชวยกันแกไขปญหาได  
 



 

  
 

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เม่ือผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว 
ขอปดการลงคะแนน 

 
แจงผลการลงคะแนน 
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระท่ี 3.3 ดังนี้ 
 

เห็นดวย 621,001,959 เสียง คิดเปนรอยละ 88.9277 
ไมเห็นดวย 8,435,352 เสียง คิดเปนรอยละ 1.2079 
งดออกเสียง 58,078,595 เสียง คิดเปนรอยละ 8.3169 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 10,806,348 เสียง คิดเปนรอยละ 1.5475 
รวม (152 ราย) 698,322,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

อนุมัติงบการเงินสำหรับป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
วาระท่ี 3.4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
            นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รักษาการรองประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญชีการเงินของ
บริษัท  ขอเรียนชี้แจงวา งบการเงินสำหรับป 2563 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขตองบการเงิน
ตามรายงานลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  นอกจากนี้ บริษัทไดจัดทำรายการปรับปรุงยอนหลังตามรายการที่
ระบุไวในรายงานผูสอบบัญชีตองบการเงินประจำป 2562 และผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบรายการปรับปรุง
แลวเห็นวา ถูกตองและเหมาะสม ดังนั้น ผูสอบบัญชีไดเปลี่ยนความเห็นที่มีตองบการเงินประจำป 2562 จากไม
แสดงความเห็นเปนแบบมีเง่ือนไขตามท่ีแสดงเปรียบเทียบ 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 บริษัทมีรายไดเปนเงินจำนวน 
324.05 ลานบาท มีคาใชจายรวม 132.39 ลานบาท มีตนทุนทางการเงินจำนวน 420.49 ลานบาท ทำใหมีผล
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป จำนวน 246.66 ลานบาท ท้ังนี้ สาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุน เนื่องจากเกิดจากคาเสื่อม
ราคาของสินทรัพย และรายไดสวนโรงแรมลดลงจากการถูกหนวยงานราชการระงับการใชอาคารบางสวน 
ประกอบกับมีตนทุนทางการเงิน รวมทั้งโรงแรมไดหยุดประกอบกิจการต้ังแตเดือนเมษายน 2563 
 
  สำหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพยรวมจำนวน 
7,081.52 ลานบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 12,008.00 ลานบาท สวนของผูถือหุนติดลบเปนเงินจำนวน 4,927.04 
ลานบาท และมีงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีสินทรพัยรวมจำนวน 8,768.53 ลานบาท มีหนี้สิน
รวมจำนวน 8,664.72 ลานบาท สวนของผูถือหุนเปนเงินจำนวน 103.81 ลานบาท  ดังปรากฏตามงบการเงินที่
ไดนำสงใหกับผูถือหุนและนำสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 



 

  
 

 
 

 
 

 



 

  
 

 
 

 
 

 



 

  
 

 
 
คำถาม จากนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ขอสอบถามเก่ียวกับคดีที่ สำนักงาน ก.ล.ต.ได
กลาวหาอดีตกรรมการของบริษัท เกี่ยวกับเรื่องเงิน ซึ่งทราบวา บริษัทก็ไดฟองรองอดีตกรรมการดังกลาวอยู
ดวยกัน ขอทราบรายละเอียดดวย และขอสอบถามเก่ียวกับงบการเงินประจำป 2562 ตอเนื่องงบการเงิน
ประจำป 2563 ในสวนท่ีเกี่ยวกับคดีแรงงานที่มีคำพิพากษาแลว และจะมีดอกเบี้ยตอเนื่อง ในสวนของบัญชีไดมี
บันทึกไวหรือไม อยางไร รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
คำตอบ ในสวนของคดีที่อดีตกรรมการถูกสำนักงาน ก.ล.ต.กลาวหา บริษัทไดฟองรองเปนคดีอาญา ซ่ึงขณะนี้  
คดีอยูระหวางนัดไตสวนมูลฟอง สำหรับเรื่องคดีแรงงาน ในคดีที่บริษัทฟองเพิกถอนคำส่ังพนักงานตรวจแรงงาน 
บริษัทจะตองวางเงินคาแรงงาน คาเลิกจาง และคาชดเชย ตามคำส่ังพนักงานตรวจแรงงาน พรอมดอกเบี้ยโดย
ครบถวน ดังนั้น เมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดแลว พนักงานก็จะสามารถรับเงินที่วางไวตอศาลไดตอไป  แตหากไมมี
คำพิพากษาถึงที่สุด ก็จะตองดำเนินการตามกฎหมาย จึงไมมีผลกระทบในทางบัญชีแตอยางใด 
 
           คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอ
ซักถามท่ีเกี่ยวของในวาระน้ี ใหยกมือข้ึนผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุน
สอบถาม ท้ังนี้ วาระการประชุมนี้จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียง
ทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 
           กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 698,322,254 หุน คิดเปนรอยละ 34.5560 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือชวยกันแกไขปญหาได  
 



 

  
 

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เม่ือผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว 
ขอปดการลงคะแนน 

 
แจงผลการลงคะแนน 
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระท่ี 3.4 ดังนี้ 

เห็นดวย 621,311,675 เสียง คิดเปนรอยละ 88.9721 
ไมเห็นดวย 8,445,352 เสียง คิดเปนรอยละ 1.2094 
งดออกเสียง 58,396,199 เสียง คิดเปนรอยละ 8.3624 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 10,169,028 เสียง คิดเปนรอยละ 1.4562 
รวม (152 ราย) 698,322,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

อนุมัติงบการเงินสำหรับป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
วาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป  
 
        ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหพิธีกร ดำเนินการประชุมในวาระที่ 4 ตอไป ซึ่งนายสนทยา 
นอยเจริญ พิธีกร ไดเรียนชี้แจงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แหงพ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจำกัด และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 58 ที่กำหนดวา ใหบริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่ง 
ไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิประจำป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และขอที่ 55 ท่ีกำหนดวา การ
จายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงิน
ปนผล โดยนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท คือไมนอยกวารอยละหาสิบ (50) ของกำไรสุทธิหลังจากการหัก
ภาษี และเงินสำรองตามขอบังคับบริษัทขอท่ี 58 ในแตละปของงบการเงินรวมโดยจะจายในปถัดไป อยางไรก็
ตามการพิจารณาการจายเงินปนผลดังกลาว จะข้ึนอยูกับแผนการลงทุนของบริษัท กระแสเงินสด รวมทั้งความ
จำเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
       ดวยในวาระนี้มีทั้งหมดรวมกัน 4 วาระ และเปนวาระเพ่ือการพิจารณา ดังนั้น จะขอให
พิจารณาในแตละวาระไปเปนลำดับ ขอชี้แจงรายละเอียดผลการจัดสรรกำไรสุทธิเปนทุนสำรองตามกฎหมายและ
การจายเงินปนผลระหวางกาลแทนการจายปนผลในแตละป ดังนี้ 
 
วาระท่ี 4.1 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2560 
        
           ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจำป 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและการจายเงินปนผลงบการเงิน ประจำป 2560 
เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระนี้ ใหยก
มือขึ้นผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุนสอบถาม ท้ังนี้ วาระการประชุมนี้
จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนทีม่าประชุม 



 

  
 

 
           กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมท้ังส้ิน 698,322,254 หุน คิดเปนรอยละ 34.5560 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือชวยกันแกไขปญหาได  
 

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เม่ือผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว 
ขอปดการลงคะแนน 
  
แจงผลการลงคะแนน 
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระท่ี 4.1 ดังนี้ 
 

เห็นดวย 612,828,480 เสียง คิดเปนรอยละ 87.7573 
ไมเห็นดวย 10,487,552 เสียง คิดเปนรอยละ 1.5018 
งดออกเสียง 58,958,445 เสียง คิดเปนรอยละ 8.4429 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 16,047,777 เสียง คิดเปนรอยละ 2.2980 
รวม (152 ราย) 698,322,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

อนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงาน  ประจำป 2560 
 
วาระท่ี 4.2 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2561 
 
             ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจำป 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและการจายเงินปนผลงบการเงิน ประจำป 2561 
เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามท่ีเกี่ยวของในวาระน้ี ใหยก
มือขึ้นผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุนสอบถาม ท้ังนี้ วาระการประชุมนี้
จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 
           กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 698,322,254 หุน คิดเปนรอยละ 34.5560 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือชวยกันแกไขปญหาได  



 

  
 

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เม่ือผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว 
ขอปดการลงคะแนน 
  
แจงผลการลงคะแนน 
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระท่ี 4.2 ดังนี้ 

เห็นดวย 618,499,279 เสียง คิดเปนรอยละ 88.5693 
ไมเห็นดวย 10,487,552 เสียง คิดเปนรอยละ 1.5018 
งดออกเสียง 58,958,445 เสียง คิดเปนรอยละ 8.4429 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 10,376,978 เสียง คิดเปนรอยละ 1.4860 
รวม (152 ราย) 698,322,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุม อนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน  ประจำปี 
2561 

 
วาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2562 
 
             ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจำป 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและการจายเงินปนผลงบการเงิน ประจำป 2562 
เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระนี้ ใหยก
มือขึ้นผานในระบบ Zoom ที่เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุนสอบถาม ท้ังนี้ วาระการประชุมนี้
จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 
           กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 698,322,254 หุน คิดเปนรอยละ 34.5560 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือชวยกันแกไขปญหาได  
 

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เม่ือผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว 
ขอปดการลงคะแนน 
  
แจงผลการลงคะแนน 
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระท่ี 4.3 ดังนี้ 
 



 

  
 

เห็นดวย 618,581,279 เสียง คิดเปนรอยละ 88.5811 
ไมเห็นดวย 10,487,552 เสียง คิดเปนรอยละ 1.5018 
งดออกเสียง 58,958,445 เสียง คิดเปนรอยละ 8.4429 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 10,294,978 เสียง คิดเปนรอยละ 1.4742 
รวม (152 ราย) 698,322,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุม อนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน  ประจำปี 
2562 

 
วาระท่ี 4.4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2563 
 
             ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจำป 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและการจายเงินปนผล งบการเงินประจำป 2563 
เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระนี้ ใหยก
มือขึ้นผานในระบบ Zoom ท่ีเรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุนสอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้
จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 
           กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 698,322,254 หุน คิดเปนรอยละ 34.5560 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือชวยกันแกไขปญหาได  
 

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เม่ือผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว 
ขอปดการลงคะแนน 

 
แจงผลการลงคะแนน 
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระท่ี 4.4 ดังนี้ 
 

เห็นดวย 618,541,079 เสียง คิดเปนรอยละ 88.5753 
ไมเห็นดวย 10,487,552 เสียง คิดเปนรอยละ 1.5018 
งดออกเสียง 58,958,445 เสียง คิดเปนรอยละ 8.4429 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 10,335,178 เสียง คิดเปนรอยละ 1.4800 
รวม (152 ราย) 698,322,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 



 

  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม อนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 
2563 

 
วาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการท่ีวางลง 
 
            ประธานที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวา ดวยในวาระนี้ นายมานิต วิทยาเต็ม ประธานกรรมการ
บริษัท มีสวนไดเสียเนื่องจากเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ดังนั้น ขอมอบหมายให นายหาญ เชี่ยวชาญ รอง
ประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 ทำหนาที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้   
  และเนื่องจากในวาระน้ี มีนายทวิช เตชะนาวากุล และนางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน เปน
กรรมการท่ีครบกำหนดวาระดวยเชนกัน ดังนั้น กรรมการท่ีครบกำหนดวาระทั้งสามรายดังกลาวไดเดินออกจาก
หองประชุมที่ใชดำเนินการถายทอดสดในการประชุมผูถือหุน เพ่ือใหผูถือหุนไดพิจารณาคุณสมบัติและสอบถาม
รายละเอียดของกรรมการดังกลาวไดอยางครบถวน 
  นายหาญ เชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 ไดทำหนาที่ประธานที่ประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัทขอที่ 38 ไดกำหนดไววา ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ถามีรองประธาน
กรรมการใหรองประธานกรรมการทำหนาที่ประธานท่ีประชุม ดังนั้น นายหาญ เชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการ
บริษัทลำดับที่ 2 ในฐานะประธานท่ีประชุมไดแจงตอที่ประชุมวา ในวาระนี้เปนวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระขอมอบหมายให พิธีกร ดำเนินการแจงรายละเอียดตอที่ประชุมเพ่ือเสนอตอที่
ประชุมโปรดพิจารณาตอไป 
  เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมท้ังที่มี
การแกไขเพ่ิมเติม และขอบังคับขอที่ 21 ของบริษัทกำหนดไววา ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ให
กรรมการออกจากตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจำนวนกรรมการท่ีแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการท่ีตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่
สองภายหลังจากบริษัทจดทะเบียนนั้น ใหจับฉลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตำแหนงนาน
ที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง ดังนั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำป 2563 มีจำนวน 3 ทาน 
ดังนี้ 
             ตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 21 ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ซ่ึงของบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 คน ดังนั้น กรรมการที่ออกมีจำนวน 
3 คน ไดแก นายทวิช เตชะนาวากุล , นายมานิต วิทยาเต็ม และนางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวขอนำเสนอกรรมการท้ัง 3 คน เพ่ือใหที่ประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2564 
(คราวท่ีเลื่อนมา) พิจารณากลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ
ทำงานของผูที่ไดรับเสนอชื่อกลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการที่ไดนำสงใหกับทานผูถือหุนทุกทานแลว  
 
  สำหรับ นายมานิต วิทยาเต็ม ขอแกไขเรื่องท่ีกรรมการรายดังกลาวไดถือหุนของบริษัทใน
จำนวนหุน 216,500 หุน ดังนั้น ขอแจงใหผูถือหุนทุกทานทราบ จากเอกสารท่ีสงไปไมไดระบุจำนวนหุนที่ถือ
ครอง 



 

  
 

             วาระการประชุมนี้จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม โดยจะลงมติเปนรายบุคคล ซ่ึงในหนาจอของทานผูถือหุน จะเปนวาระที่ 5.1 ถึง 
5.3  หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระนี้ ใหยกมือขึ้นผานในระบบ Zoom ที่
เรียกวา Wave ปรากฏวา มีทานผูถือหุนสอบถาม ดังนี้ 
 
คำถาม จากนายธนสิทธิ์ บุญญสิทธิ์ ผูถือหุน ขอสอบถามการคัดเลือกกรรมการท่ีวางลงใชขอบังคับขอที่ 20 ใน
การคัดเลือกใชหรือไม  
คำตอบ ขอบังคับขอที่ 21 ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตำแหนงหนึ่งในสาม ดังนั้น 
เมื่อกรรมการมีอยู 8 คน ก็จะตองออกใกลเคียงกับสัดสวนดังกลาว ก็คือ จำนวน 3 คน สวนขอบังคับขอที่ 21 
เปนวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งในการประชุมบริษัทที่ผานมาไดมีการถกเถียงกัน แตเปนที่ขอยุติตามคำ
พิพากษาของศาลแพงไวแลว  
 
คำถาม จากนายธนสิทธิ์ บุญญสิทธิ์ ผูถือหุน ขอสอบถามเกี่ยวกับจำนวนหุนในการลงคะแนนเลือกตั้ง สมมติมี
สิทธิ์ออกเสียง 100 คะแนน จะนำไปลงคะแนนคนท่ี 1 จำนวน 33 คะแนน คนท่ี 2 จำนวน 33 คะแนน คนท่ี 3 
จำนวน 34 คะแนน ใชหรือไม  
คำตอบ หลักเกณฑลงคะแนนเปนไปตามขอบังคับขอที่ 20 ถาทานผูถือหุนมี 100 เสียง สามารถไปลงคะแนนให
คนที่ 1 จำนวน 100 เสียง คนที่ 2 จำนวน 100 เสียง คนท่ี 3 จำนวน 100 เสียง แตจะนำจำนวน 300 เสียง ไป
ลงคะแนนใหกับบุคคลคนหน่ึงคนใดไมได ซ่ึงศาลแพงไดมีคำพิพากษากรณีของบริษัทไวเปนบรรทัดฐานหลายคดี
แลว  
 
คำถาม จากนายธนสิทธิ์ บุญญสิทธิ์ ผูถือหุน สรุปวา เมื่อมี 100 คะแนน  สามารถไปลงคะแนนใหคนที่ 1 
จำนวน 100 คะแนน คนที่ 2 จำนวน 100 คะแนน  คนท่ี 3 จำนวน 100 คะแนน  ขอใหยืนยันแบบนี้ใชไหม 
คำตอบ การลงมติเปนไปตามขอบังคับของบริษทัที่กำหนดไว 
 
วาระท่ี 5.1 นายทวิช เตชะนาวากุล  
 
           กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 698,322,254 หุน คิดเปนรอยละ 34.5560 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือชวยกันแกไขปญหาได  ในขณะ
ลงคะแนน นายทวิช เตชะนาวากุล ไมไดอยูในหองประชุมนี้ 

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เม่ือผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว 
ขอปดการลงคะแนน 

 
 



 

  
 

แจงผลการลงคะแนน 
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระท่ี 5.1 ดังนี้ 

เห็นดวย 674,063,575 เสียง คิดเปนรอยละ 96.5261 
ไมเห็นดวย 10,366,639 เสียง คิดเปนรอยละ 1.4845 
งดออกเสียง 185,103 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0265 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 13,706,937 เสียง คิดเปนรอยละ 1.9628 
รวม (152 ราย) 698,322,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับข้อที่ 20 อนุมัติแต่งต้ังนายทวิช 

เตชะนาวากุล อนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
  
วาระท่ี 5.2 นายมานิต วิทยาเต็ม  
 
           กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 698,322,254 หุน คิดเปนรอยละ 34.5560 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือชวยกันแกไขปญหาได  

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เม่ือผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว 
ขอปดการลงคะแนน 

 
แจงผลการลงคะแนน 
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระท่ี 5.2 ดังนี้ 
 

เห็นดวย 619,393,579 เสียง คิดเปนรอยละ 88.6974 
ไมเห็นดวย 9,126,439 เสียง คิดเปนรอยละ 1.3069 
งดออกเสียง 59,207,258 เสียง คิดเปนรอยละ 8.4785 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 10,594,978 เสียง คิดเปนรอยละ 1.5172 
รวม (152 ราย) 698,322,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับข้อที่ 20 อนุมัติแต่งตั้งนายมานิต      

วิทยาเต็ม อนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
 
 
 



 

  
 

วาระท่ี 5.3 นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน  
 
           กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 698,322,254 หุน คิดเปนรอยละ 34.5560 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือชวยกันแกไขปญหาได  

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เม่ือผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว 
ขอปดการลงคะแนน 

 
แจงผลการลงคะแนน 
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระท่ี 5.3 ดังนี้ 
 

เห็นดวย 565,562,926 เสียง คิดเปนรอยละ 80.9888 
ไมเห็นดวย 10,255,252 เสียง คิดเปนรอยละ 1.4686 
งดออกเสียง 112,209,098 เสียง คิดเปนรอยละ 16.0684 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 10,294,978 เสียง คิดเปนรอยละ 1.4742 
รวม (152 ราย) 698,322,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับข้อที่ 20 อนุมัติแต่งต้ังนางสาว  

รัญชนา รัชตะนาวิน อนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
 
                  สำหรับ ตำแหนงกรรมการที่วางลงอยู อันเนื่องมาจากการลาออกของนายภูวดล สุนทรวิภาต 
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการระหวางวันที่ 1 ถึง 
10 ธันวาคม 2564 ผานชองทางการส่ือสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลาวคือ บริษัทไดมีหนังสือ
แจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหผูถือหุนที่ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ขึ้นไป สามารถเสนอ
รายชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการได โดยใหสงประวัติและขอมูลเขาทางอีเมล ซึ่งปรากฏ
วา ไมมีผูเสนอบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได
มอบหมายใหประธานกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาเกี่ยวกับวาระดังกลาวขางตน ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว เห็นควร
เสนอชื่อ นายรัตน กองแกว เขาเปนกรรมการของบริษัท โดยมีประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานที่ไดนำสง
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2564  
 
 
 
 



 

  
 

วาระท่ี 5.4 นายรัตน กองแกว  
 
           กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 698,322,254 หุน คิดเปนรอยละ 34.5560 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของในวาระน้ี ใหยกมือขึ้นผานในระบบ Zoom ที่
เรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีคำถาม ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เม่ือครบ
กำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยังไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือ
ชวยกันแกไขปญหาได   

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เม่ือผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว 
ขอปดการลงคะแนน 

 
แจงผลการลงคะแนน 
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระท่ี 5.4 ดังนี้ 
 

เห็นดวย 621,462,277 เสียง คิดเปนรอยละ 88.9936 
ไมเห็นดวย 8,526,700 เสียง คิดเปนรอยละ 1.2210 
งดออกเสียง 58,034,800 เสียง คิดเปนรอยละ 8.3106 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 10,298,477 เสียง คิดเปนรอยละ 1.4747 
รวม (152 ราย) 698,322,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับข้อที่ 20 อนุมัติแต่งต้ังนายรัตน 

กองแก้ว เข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 
 
วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 
 
            นายมานิต วิทยาเต็ม ประธานกรรมการบริษัทกลับเขามาในหองประชุมและทำหนาที่ประธาน
ที่ประชุมตอไปตามขอบังคับของบริษัท และไดมอบหมายให พิธีกร ดำเนินการแจงรายละเอียดตอที่ประชุมเพ่ือ
เสนอตอทีป่ระชุมโปรดพิจารณาตอไป 
  นายสนทยา นอยเจริญ พิธีกรชี้แจงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 90 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) ซึ่งกำหนดใหการจายคาตอบแทน
กรรมการเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน และขอบังคับของบริษัท ขอที่ 32 ซึ่งกำหนดวา “หามมิใหบริษัท
จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนใน
ลักษณะอ่ืนโดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการบริษัท เชน เงินเดือน เบ้ียประชุม เบี้ยเล้ียง เบ้ียประกัน 
บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล คารักษาพยาบาล คาน้ำมัน ค าพาหนะ” ความในวรรคตน ไมรวมถึง



 

  
 

คาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งตองไดรับการอนุมัติ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม สำหรับ
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการบริษัทมี ดังนี้ 
 

 
         

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 
พิจารณาอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 ดังรายละเอียดขางตน สำหรับคณะกรรมการชุด
ยอยดังกลาวที่ผานมามีแตการต้ังคณะกรรมการบริหารเทานั้น ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการบริษัททั้งหมดแลวจะ
ไมเกินจำนวนที่ขออนุมัติไว ไมเกิน 2,820,000 บาท หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามที่เกี่ยวของใน
วาระน้ี ใหยกมือขึ้นผานในระบบ Zoom ท่ีเรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุนสอบถาม ท้ังนี้ วาระการ
ประชุมนี้จะตองไดรับมติโดยจะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม 
 
           กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 698,322,254 หุน คิดเปนรอยละ 34.5560 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือชวยกันแกไขปญหาได  
 

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เม่ือผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว 
ขอปดการลงคะแนน 
 
แจงผลการลงคะแนน 
ขอแจงผลการลงคะแนนในวาระท่ี 6 ดังนี้ 
 



 

  
 

เห็นดวย 614,229,255 เสียง คิดเปนรอยละ 87.9579 
ไมเห็นดวย 8,661,612 เสียง คิดเปนรอยละ 1.2403 
งดออกเสียง 58,044,599 เสียง คิดเปนรอยละ 8.3120 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 17,386,788 เสียง คิดเปนรอยละ 2.4898 
รวม (152 ราย) 698,322,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมติอนุมัติไมนอยกวาสองในสามของของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำป 2564 ตามที่เสนอ 

 
วาระท่ี 7 เรื่อง พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชแีละกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจำป 2564 
 
            ประธานที่ประชุมไดมอบหมายให นายพิชิต สินพัฒนกุล กรรมการตรวจสอบของบริษัท 
ดำเนินการแจงรายละเอียดตอที่ประชุมเพ่ือเสนอตอที่ประชุมโปรดพิจารณาตอไป 
 
                    นายพิชิต สินพัฒนกุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 120 
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) ซึ่งกำหนดใหที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจำป แตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัททุกป คณะกรรมการบริษัทได
พิจารณาและเห็นสมควรตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ 
คุณภาพของผลงานที่ผานมา ความพรอมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเปนที่ยอมรับ และความรู
ความเขาใจในธุรกิจ โดยคณะกรรมการไดพิจารณาและเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 
2564 พิจารณาอนุมัติแตงตัง้ 
 

(1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885  และ/หรือ 
(2) นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ 
(3) นางสาวดรณี สมกำเนิด ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007  และ/หรือ 
(4) นางสาวจารุณี นวมแม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596 และ/หรือ 
(5) นายศิรเมศร อัครโชติกุลนันท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821  

 
 

          ทั้งนี้ บริษัทผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาวไมมีความความสัมพันธหรือมีสวนไดสวน
เสียกับบริษัท/ บริษัทยอย / ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีของบริษัท ประจำป 2564 และรายไตรมาส ในนามสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท ประจำป 2564 โดยใหใครคนใดคนหน่ึงเปนผูทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทได ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท 



 

  
 

จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท สอบแทนได ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน
ตาราง ดังนี้  
         

 
              
                 ทั้งนี้ ภายหลังจากท่ีบริษัทไดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณาทบทวนคาสอบบัญชีกับผูสอบบัญชีอีกครั้งหนึ่ง  และผูสอบ
บัญชีไดปรับปรุงคาสอบบัญชีใหม จากเดิมที่เสนอไว คาสอบบัญชีของท้ังกลุมบริษัทจำนวน 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  ผูสอบบัญชีไดป รับลดคาสอบบัญชีของป  2563 ของกลุมบริษัทจากเดิม 
10,500,000 บาท เปน 8,910,000 บาท ลดลง 1,590,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานในสวนบริษทัยอยลดลง 
 

 
     
          อนึ่ง ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอรายชื่อดังกลาว ไมไดอยูสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ
ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทใดก็ตาม  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหผูสอบบัญชีสอบทานงบการเงิน
ของบริษทัยอยและสงงบการเงินไดทันกำหนดระยะเวลาตอไป 
 



 

  
 

          หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอซักถามท่ีเกี่ยวของในวาระน้ี ใหยกมือขึ้นผานในระบบ 
Zoom ท่ีเรียกวา Wave ปรากฏวา ไมมีทานผูถือหุนสอบถาม ทั้งนี้ วาระการประชุมนี้จะตองไดรับมติโดย
จะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 
           กอนลงคะแนนในวาระนี้ เพ่ือใหทราบจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ขอ
นับองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง และกระผมขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมในขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 152  ราย 
ซึ่งถือหุนเปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 698,322,254 หุน คิดเปนรอยละ 34.5560 ของหุนจำนวน  2,020,839,892 
หุน ดังนั้น เม่ือผูถือหุนพรอมแลว ขอใหลงมติไดมีเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากทานผูถือหุนยัง
ไมไดลงมติสามารถแจงผานระบบ Zoom และผานระบบ Help desk เพ่ือชวยกันแกไขปญหาได  
 

ขอใหทุกทานโปรดลงคะแนน เม่ือผูถือหุนลงคะแนนและครบกำหนดเวลาการลงคะแนนแลว 
ขอปดการลงคะแนน 
 
แจงผลการลงคะแนน 
 

เห็นดวย 617,029,335 เสียง คิดเปนรอยละ 88.3588 
ไมเห็นดวย 7,776,521 เสียง คิดเปนรอยละ 1.1136 
งดออกเสียง 59,362,445 เสียง คิดเปนรอยละ 8.5007 
ไมไดสงบัตรลงคะแนน 14,153,953 เสียง คิดเปนรอยละ 2.0269 
รวม (152 ราย) 698,322,254 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมติอนุมัติดวยเสียงขางมากอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีประจำป 2564 ตามที่เสนอ     
  
วาระท่ี 8 พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถามี)  
 
            ประธานที่ประชุมไดมอบหมายให นายสนทยา นอยเจริญ จากบริษัท ฟนิกซ แอดไวซอรี่ 
เซอรวิสเซส จำกัด พิธีกร ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ของบริษัท ดำเนินการแจงรายละเอียดตอ
ที่ประชุมเพ่ือเสนอตอที่ประชุมโปรดพิจารณาตอไป ซึ่งนายสนทยา นอยเจริญ พิธีกร แจงวา ไมมีวาระอ่ืนๆ ให
พิจารณา  
 
  เมื่อไมมีคำถามอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีก กระผมในฐานะพิธีกรใครขอเรียนเชิญทานประธานกรรมการ
บริษัทกลาวปดประชุมตอไป 
 
  การประชุมและพิจารณาลงมติในวันนี้เสร็จสิ้นแลวครับ กระผมนายมานิต วิทยาเต็ม ประธาน
กรรมการบริษัท ในนามบริษัท อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใครขอขอบคุณทาน



 

  
 

ผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมและใหขอคิดเห็นตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งในวันนี้ การซักถาม
และคำถามของผูถือหุนเปนประโยชน รวมทั้งยังมีความหวังอยูกับบริษัท  คณะกรรมการบริษัทมีความต้ังใจที่จะ
ทำใหบริษัทพนความยากลำบาก และมีความตั้งใจพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือใหบริษัทมีคุณคาแกทุกฝาย ขอปด
ประชุม 
 
 

ปดการประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
 
     ลงชื่อ...........................................................ประธานที่ประชุม 
          (นายมานิต    วิทยาเต็ม) 
          ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 

     ลงชื่อ...........................................................ผูบันทึกการประชุม 
          (นายสนทยา นอยเจริญ) 
                 ในนามบริษัท ฟนิกซ แอดไวซอรี่ เซอรวิสเซส จำกัด  
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