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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
วันพฤหัสบดี ท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.  

………………………………………………………………………. 
 

ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 9 
มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 673,148,951 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบสามลา้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนแปดพนัเกา้
ร้อยห้าสิบเอ็ดบาท) ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 641,469,040 บาท (หกร้อยส่ีสิบเอ็ดลา้นส่ีแสนหกหม่ืนเกา้พนัเกา้
ร้อยส่ีสิบบาท) และมีผูถื้อหุน้ จ านวน 1,675 ราย 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ณ เวลา 10.00 น. มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองจ านวน 10 ราย รวมจ านวนหุ้น 466,647,899    หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจ านวน 18 ราย รวมจ านวนหุ้น 77,951,235    หุน้ 
รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 28 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 544,599,134   หุน้ 

 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 84.8987 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ 

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้ งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ดังมีรายนาม
คณะกรรมการดงัต่อไปน้ี  

1. นายอนุวฒัน์  เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระ 
   ประธานคณะกรรมการบริษทั 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายพสุ ลิปตพลัลภ กรรมการบริษทั 

   รองประธานกรรมการบริหาร 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นางสาวพราวพุธ ลิปตพลัลภ กรรมการบริษทั 
   กรรมการบริหาร 

4. นายภูมิพฒัน์ สินาเจริญ กรรมการบริษทั 
   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านทาง video conference  
1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการบริษทั 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นางสาวอญัชลี บุญทรงษีกุล กรรมการอิสระ 

   กรรมการบริษทั 
   กรรมการตรวจสอบ 

3. นายแดน ศรมณี กรรมการอิสระ 
   กรรมการบริษทั 
   กรรมการตรวจสอบ 
 
ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม  

นางสาวบุษบง พนัธุ์สวสัด์ิ         ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และนายปิยะ ชยัพฤกษม์าลาการ ผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
เร่ิมการประชุม 

เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. นางสาวบุษบง พนัธุ์สวสัด์ิ ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน ช้ีแจงให้ท่ี
ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง มีรายละเอียดดงัน้ี 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ี ผูถื้อหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหน่ึง
หุ้นหน่ึงเสียง (One Share One Vote) โดยท่านสามารถออกเสียงไดด้งัน้ี 1. เห็นดว้ย 2.ไม่เห็นดว้ย 3.งดออกเสียง การ
ออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได ้

 มติท่ีประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ส่วนระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2565 ตอ้ง
ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณา
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 14 และขอ้ 28 ตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
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 กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง เม่ือผูถื้อหุน้กดลงทะเบียน ระบบจะเปิดใหล้งคะแนนออนไลน์ไดท้นัที 
ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนน เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เม่ือเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดง
กล่องขอ้ความ ผูใ้ชจ้ะตอ้งกดปุ่ มยืนยนัการลงคะแนน และผูถื้อหุ้นสามารถแกไ้ขคะแนนไดต้ลอดเวลา จนกว่าวาระนั้น
จะปิดการลงคะแนน 

กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อ
หุน้นั้น บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนน เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นั้นใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผูถื้อหุ้นเห็นชอบตามท่ีประธานในท่ี
ประชุมเสนอ  

ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษทัฯ ให้บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จ ากดั น า Web Application IR PLUS 
AGM ในการนบัคะแนน มาใชใ้นการประชุมคร้ังน้ี โดยจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แลว้จะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้นๆ 

Online Asset จะตรวจนบัคะแนนในแต่ละระเบียบวาระท่ีมีการออกเสียง และเจา้หนา้ท่ีจะสรุปผลคะแนนในแต่
ละระเบียบวาระให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบ เม่ือจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้น บริษทัฯ จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบ
วาระใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง และจะเปิดเผยทางเวบ็ไซตแ์ละแจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ดว้ย  

 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพค์  าถามโดยกดปุ่ มตรงเคร่ืองหมาย Question 
Mark เพื่อพิมพค์  าถามในแต่ละวาระ และขอใหท้่านโปรดแจง้ช่ือ นามสกุลก่อนถามค าถามทุกคร้ัง  

และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบไดต้ามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จึงขอใหค้นกลางท่ีเป็นอิสระ 
หรือ Inspector ไดแ้ก่ นายอรัญ พนัธุมจินดา ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษทั ตรีนิติ ลอว ์จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบการนับ
คะแนนเสียง 
 นายอนุวฒัน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานท่ีประชุม "ประธานฯ" กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลาเขา้ร่วมการประชุม
ผูถื้อหุน้ และกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายภูมิพฒัน์ สินาเจริญ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูร้ายงาน  
 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 
19 เมษายน 2564 โดยท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว
ยงัตลท. และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ แล้วภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม ดัง
รายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุม 
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          คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ส าหรับการออกเสียง
ลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะ 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมผา่นทาง Q&A แลว้ นายภูมิพฒัน์ สินาเจริญ จึงเสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  544,599,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานและพจิารณาอนุมัติงบการเงินส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายภูมิพฒัน์ สินาเจริญ เป็นผูร้ายงาน  
 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ  ช้ีแจงว่าในปี 2564 บริษทัฯ ยงัไม่มีรายไดห้ลกั มีแต่ค่าใชจ่้าย จึงท าให้ผลประกอบการ
ขาดทุนสุทธิจ านวน 97.24 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีบริษทัฯ ไดป้ระมาณการไวอ้ยูแ่ลว้  
 ในส่วนของสินทรัพยร์วมเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตวั เน่ืองจาก (1) งานก่อสร้างโครงการ InterContinental Residences 
Hua Hin (2) บริษทัฯ ซ้ือท่ีดินเพิ่มอีกจ านวน 2 แปลง  
 หน้ีสินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ กูเ้งินเพิ่มเพื่อซ้ือท่ีดินและเป็นตน้ทุนในการก่อสร้าง   
โครงการของบริษัทฯ  

โครงการ InterContinental Residences Hua Hin เปิดตัวเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นโครงการท่ีพกัอาศัย
ระดับ Luxury มูลค่าโครงการจ านวน 3,778 ลา้นบาท ซ่ึงบริหารงานโดยเครือโรงแรมระดับโลก “IHG” แห่งแรกใน
ประเทศไทย ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โครงการมียอดขายจ านวนร้อยละ 79 (2,976 ลา้นบาท) และ ณ วนัท่ี 19 เมษายน 2565 
โครงการมียอดขายจ านวนร้อยละ 86 (3,260 ลา้นบาท) โดยจะเร่ิมโอนประมาณไตรมาส 2/2565 อย่างไรก็ตามจ านวน
ยอดขายดงักล่าว บริษทัฯ ยงัไม่สามารถบนัทึกเป็นรายไดไ้ด ้เน่ืองจากยงัไม่มีการโอน ตอ้งบนัทึกเป็นเงินรับล่วงหน้า
แทน  
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เงินรับล่วงหนา้ (เงินดาวน์) ณ ส้ินปี 2564 บริษทัฯ รับเงินล่วงหนา้มาแลว้จ านวน 649 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ มัน่ใจ
ว่าลูกคา้จะโอนแน่นอนเม่ือโครงการเสร็จสมบูรณ์แลว้เน่ืองจาก (1) ลูกคา้โดยส่วนมากช าระเงินดาวน์ตรงตามก าหนด
ระยะเวลา (2) มีลูกคา้ยกเลิกการจองห้องเป็นจ านวนนอ้ยมาก และ (3) โครงการใหลู้กคา้วางเงินดาวน์จ านวนค่อนขา้งสูง 
คือจ านวนร้อยละ 20 โดยแบ่งเป็นเงินจองและท าสัญญาร้อยละ 10 และเงินดาวน์ระหวา่งก่อสร้างอีกร้อยละ 10 ลูกคา้ท่ีมา
จองซ้ือส่วนใหญ่จึงไม่ใช่ลูกคา้ท่ีซ้ือเพื่อเก็งก าไร การยกเลิกการจองจึงมีจ านวนนอ้ย 

กลยทุธ์ต่อไปท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการคือจะเร่ิมขยายโครงการเขา้มาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมากขึ้น และจะเร่ิม
ขยายโครงการจากแนวสูงมาเป็นแนวราบ ซ่ึงจะช่วยเร่ือง (1) กระจายความเส่ียงในเร่ืองอุปทานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
(2) ท าให้บริษทัฯ มีก าไรต่อเน่ือง และ (3) กระแสเงินสดของโครงการแนวราบและแนวสูงจะมีลกัษณะแตกต่างกนั 
กล่าวคือโครงการแนวสูง บริษทัฯ จะไดเ้งินเม่ือมีการโอน  ซ่ึงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2-3 ปีเป็นอย่างต ่า 
ในขณะท่ีโครงการแนวราบ สามารถทยอยโอนได ้ 

ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีโครงการจ านวน 4 โครงการ ดงัน้ี  
1. โครงการ InterContinental Residences Hua Hin เปิดตวัโครงการไปแลว้ มูลค่าโครงการจ านวน 3,778 ลา้น

บาท  
2. โครงการ VEHHA มูลค่าโครงการจ านวน 2,240 ล้านบาท จะเปิดตัวโครงการช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2565 

ยอดขายท่ีประมาณการไวค้ือร้อยละ 40  
3. โครงการ Convent มูลค่าโครงการจ านวน 3,400 ลา้นบาท ปัจจุบนัโครงการอยูใ่นช่วงการท าแบบและท า EIA 

อยู ่โดยจะเร่ิมเปิดตวัโครงการประมาณไตรมาส 4/2565 ยอดขายท่ีประมาณการไวใ้นปีน้ีคือร้อยละ 20  
4. โครงการ VI Ari เป็นโครงการแนวราบโครงการแรกท่ีบริษทัฯ เร่ิมด าเนินการ อยูใ่นซอยอารีย ์มูลค่าโครงการ

จ านวน 454 ลา้นบาท จะเปิดตวัโครงการปลายปี 2565 ยอดขายท่ีประมาณการไวใ้นปีน้ีคือร้อยละ 30  
แผนการโอน  

1. โครงการ InterContinental Residences Hua Hin จะโอนใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2565  
2. โครงการ VEHHA จะเร่ิมโอนภายในปี 2567 – 2568 
3. โครงการ Convent จะเร่ิมโอนภายในปี 2569 
4. โครงการ VI Ari จะเร่ิมโอนภายในปี 2566 

 รวมเป็นมูลค่าโครงการทั้ง 4 โครงการจ านวน 9,872 ลา้นบาท ผลประกอบการท่ีเคยขาดทุน จากน้ีไปบริษทัฯ คง
จะไม่ขาดทุนแลว้ และในอนาคตบริษทัฯ จะมีโครงการมากกวา่ 4 โครงการ และเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเงินโอนจากโครงการ 
InterContinental Residences Hua Hin แลว้ บริษทัฯ จะเร่ิมซ้ือท่ีดิน ซ่ึง ณ ปัจจุบนับริษทัฯ ไดเ้ร่ิมเจรจากบัผูข้ายไวห้ลาย
แปลงแลว้ เพื่อมาด าเนินโครงการใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต  
 นายภูมิพฒัน์  สินาเจริญ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม   
 นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดงัน้ี  
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1) การบริหารจัดการแหล่งเงินทุนทั้งในกรณีการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มและการช าระคืนในปี 2565 เป็น
อยา่งไรบา้ง  

2) โอกาส ปัญหาและอุปสรรคท่ีคาดวา่จะตอ้งพบในการประกอบธุรกิจในปี 2565  
 นายภูมิพฒัน์  สินาเจริญ ตอบค าถาม ดงัน้ี  

1) ปัจจุบนับริษทัฯ มีเงินกู้จาก 2 ช่องทาง (1)  Project Loan จากธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารอ่ืนๆ ท่ีเจรจา
อยู่ ในกรณีโครงการ ICRHH  เม่ือโครงการโอนแลว้ บริษทัฯ จะน าเงินโอนไปช าระหน้ีส่วนหน่ึง ส่วนหน่ึงคือเงินทุนท่ี
บริษทัฯ ลงทุนไป และส่วนสุดทา้ยคือก าไร ซ่ึงบริษทัฯ จะน าเงินท่ีไดม้าไปซ้ือท่ีดินเพิ่มเติมและกนัไวเ้ป็นเงินส ารองเพื่อ
ด าเนินธุรกิจต่อไป นอกจากน้ี โครงการทั้งหมดของบริษทัฯ จะมี Project Financing ทุกโครงการ ถึงแมว้่าบริษทัฯ จะมี
กระแสเงินสดก็ตาม โดยเฉพาะโครงการแนวสูงท่ีตอ้งมี Back Up Plan ไว ้(2) เม่ือปลายปี 2564 บริษทัฯ ได้ออกหุ้นกู้
บุริมสิทธิจ านวน 600 ลา้นบาท เพื่อมาซ้ือท่ีดินแปลง Convent ซ่ึงเงินกู้จ  านวนน้ีมีความเส่ียงน้อยมาก เน่ืองจากเม่ือมี
กระแสเงินสดจากเงินรับโอนของโครงการ ICRHH เขา้มาแลว้ บริษทัฯ สามารถน าไปคืนเงินจ านวน 600 ลา้นบาทได ้ซ่ึง
ก าหนดไวจ้ะคืนประมาณไตรมาสท่ี 3/2565  

2) ปัญหาท่ีบริษทัฯ พบเจอในปัจจุบนัไม่ใช่ปัญหาใหม่ ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงเป็นปัญหาอยู่คือสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงท าตอ้งปรับแผนงานก่อสร้างตลอดเวลา เช่น เม่ือปลายปี 2564 บริษทัฯ ตอ้ง
ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างประมาณเดือนกวา่ ท าใหง้านก่อสร้างล่าชา้ไป นอกจากน้ีจะมีปัญหาเร่ืองตน้ทุนในการก่อสร้าง 
เช่น ค่าเหลก็ ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีราคามีการปรับเปล่ียนตลอดเวลา และความล่าชา้ในการขนส่งหากเป็นวสัดุอุปกรณ์
ท่ีสั่งจากต่างประเทศ ท าใหต้อ้งปรับเปลี่ยนแผนงานตลอดเวลา  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมผา่นทาง Q&A แลว้ นายภูมิพฒัน์ สินาเจริญ จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรและงดจ่ายเงินปันผล เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีนบัคะแนนครับ 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และมีมติอนุมติังบการเงินส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  544,599,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองพจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายภูมิพฒัน์ สินาเจริญ เป็นผูร้ายงาน  
 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิ เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสม ดงันั้น บริษทัยงัไม่สามารถพิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในปีน้ีได ้ซ่ึงเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ดงันั้นบริษทัจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณางดจ่ายเงินปันผล ส าหรับปี 2564  
 นายภูมิพฒัน์  สินาเจริญ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม   
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมผา่นทาง Q&A แลว้ นายภูมิพฒัน์ สินาเจริญ จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2564 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  544,599,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 4  เร่ืองพจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ในปี 2565 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั (“EY”) ซ่ึงเป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมี
รายช่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดเ้สนอบริการเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของบริษทั EY และไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบ
อัตราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีส าหรับปี 2564 กับปี 2565 แล้ว คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ และอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 
 1. พิจารณาแต่งตั้งให ้นายปิยะ ชยัพฤกษม์าลาการ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7544 และ/หรือ 
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4604 และ/หรือ นายส าราญ แตงฉ ่า ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8021 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ
และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนั 
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2. พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปรียบเทียบค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 และปี 2565 ดงัตาราง  
 

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

                หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2565 

ค่าสอบบญัชีบริษทัฯ 1,500,000 1,500,000 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั EY เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 และ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะผ่านทาง Q&A แลว้ ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 

ประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  544,599,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองพจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 ประธานฯ ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่ง
นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระซ่ึงมีสิทธิไดรั้บการเลือกตั้งให้เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้กวาระหน่ึง 
ทั้งน้ีในปี 2565 กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระรวม 3 ท่าน คือ 
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  1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล 
2. นายแดน ศรมณี  
3. นายภูมิพฒัน์ สินาเจริญ 

 ซ่ึงในการพิจารณาระเบียบวาระน้ี และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นไดมี้โอกาสสอบถามไดอ้ย่างโปร่งใส  ดงันั้น กรรมการท่ีครบวาระและเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระน้ี จะ
ออกจากหอ้งประชุมจนกวา่การพิจารณาระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทัฯ ระหว่างวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 แลว้ แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา  

ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมโดยไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาคุณสมบติั ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัน้ี 

(1) นายอนุชา   สิหนาทกถากุล  กรรมการเดิม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
(2) นายแดน  ศรมณี    กรรมการเดิม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
(3) นายภูมิพฒัน์   สินาเจริญ   กรรมการเดิม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีนายแดน ศรมณี เป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่าง

เป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดประวติัของทั้ง 4 คน ตามท่ีปรากฏบนจอมอนิเตอร์ 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แลว้ ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ อน่ึงการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ี ใช้
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 4 คน  

โดยไดรั้บคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดงัน้ี  
1. นายอนุชา  สิหนาทกถากุล  

 เห็นดว้ย  544,599,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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2. นายแดน ศรมณี  
 เห็นดว้ย  544,599,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

3. นายภูมิพฒัน์ สินาเจริญ  
 เห็นดว้ย  544,599,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2565  

ประธานฯ เรียนให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 
2565 ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยอา้งอิง
จากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยสถาบันกรรมการบริษทัไทย ( IOD) และรวบรวมข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) และ
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 
2565 ดงัน้ี 

1.  ปรับเพิ่มการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี 2565 แก่คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นดงัน้ี  

 ค่าเบ้ียประชุมต่อการประชุมหน่ึงคร้ัง 
 ค่าเบ้ียประชุม ปี 2564 ค่าเบ้ียประชุม ปี 2565 
 ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 15,000 บาท 12,000 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 12,000 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

15,000 บาท 12,000 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท 

  
2. งดการจ่ายบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 แก่คณะกรรมการบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลประกอบการ

ขาดทุน 
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 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แลว้ ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2565 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทัฯประจ าปี  
2565 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  544,599,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองพจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 และข้อ 28  
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายภูมิพฒัน์ สินาเจริญ เป็นผูร้ายงาน  
 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ช้ีแจงว่า เพื่อให้ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัและกฎหมายท่ีใช้
บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั จึงควรแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 และขอ้ 28 คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรน าเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 และขอ้ 28 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง
ปฏิบติัและกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั โดยมีเน้ือหาท่ีแกไ้ขใหม่เปรียบเทียบกบัขอ้ความเดิม ดงัน้ี 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีเสนอแก้ไขเพิม่เติม 

ข้อ 14 “ ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 
5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้ งหมดต้องมี ถ่ิน ท่ีอยู่ ใน
ราชอาณาจกัร”  

ข้อ 14 “ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่า 
5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร”  

ข้อ 28 “ คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกันอย่างน้อย (3) 
เดือนต่อคร้ัง ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของ
บริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใด  
     การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถ
ด าเนินการโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้โดย
ด าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 28 “ คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกันอย่างน้อย (3) 
เดือนต่อคร้ัง ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของ
บริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใด  
     การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถ
ด าเนินการโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้โดย
ด าเนินการตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัล
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีเสนอแก้ไขเพิม่เติม 
และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2557 และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมดงักล่าวรวมทั้งท่ีจะมี
การแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป”  

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ืองมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมดงักลา่ว
รวมทั้งท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป” 

  
 นายภูมิพฒัน์ สินาเจริญ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แลว้ นายภูมิพฒัน์ สินาเจริญ จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 และขอ้ 28  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 14 และขอ้ 28 ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
 เห็นดว้ย  544,599,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 
ระเบียบวาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมผา่นทาง Q&A แลว้ ประธานฯ จึงแจง้ปิดการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 2565 และขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ ซ่ึงบริษทัฯ จะไดน้ าขอ้คิดเห็นของท่านผูถื้อหุน้มาพิจารณาด าเนินการต่อไป  
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ณ เวลาปิดประชุม 11.14 น. มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง จ านวน 8 ราย รวมจ านวนหุ้น                 464,747,889      หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จ านวน 18 ราย รวมจ านวนหุ้น                   77,951,235      หุ้น 
รวมจ านวน                 26     ราย     รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน        542,699,124      หุน้ 

 
 ปิดประชุมเวลา 11.14 น. 
 

              ลงช่ือ ……………………………… 
  (นายภูมิพฒัน์  สินาเจริญ) 
  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 


