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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
_____________________________________________
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. ซึ่ งเป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
โดยถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสี ยงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมสานักงานใหญ่
บริ ษ ัท ผาแดงอิ น ดัสทรี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 191/18-25 อาคารซี ที ไ อทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรั ชดาภิ เ ษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
เริ่มการประชุม
เวลา 14.30 น. นายอาสา สารสิ น ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับ
ผูถ้ ือหุ้น พร้อมทั้งขอบคุณผูถ้ ือหุ้นที่มาร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ของบริ ษทั ฯ จากนั้น ประธานฯมอบหมายให้
นางสาวสุ ธาทิพย์ พิลาสรมย์ เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม (“เลขาที่ประชุมฯ”)
เลขาที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ณ เวลาเริ่ มต้นการประชุมฯ มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 11 ราย
ถือหุ้นรวมจานวน 1,446,700 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ จานวน 20 ราย ถือหุ้นรวมจานวน 99,050,280 หุ้น รวมเป็ นผูถ้ ือหุ้น
ที่ เข้าประชุ มทั้งสิ้ นจานวน 31 ราย โดยนับรวมจานวนหุ้นได้ 100,496,980 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 44.47 (%) ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นอันครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดฯ และข้อบังคับของบริ ษทั
ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
(ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิ ดประชุ มไปแล้ว มี ผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
เพิ่มเติม รวมผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 32 ราย นับจานวนหุ้นได้ท้ งั สิ้ น 100,696,980 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ 44.56 (%) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั )
ก่อนเข้าสู่ วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เลขาที่ประชุมฯ แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม โดยอยู่ ณ ที่ทาการถ่ ายทอดสด มีดังนี้
1. นายอาสา สารสิ น
ประธานกรรมการ
2. นายทอมมี่ เตชะอุบล
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นายวินยั วามวาณิ ชย์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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5.
6.

นางสาวประภา ปูรณโชติ
ดร. โชคชัย อักษรนันท์

7.
8.

ดร. คุรุจิต นาครทรรพ
นางกมลวรรณ วิปุลากร

กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หาร และ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการบริษัทที่ติดภารกิจอื่น ไม่ สามารถเข้ าประชุมได้
1. นายคาเรล วินค์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
2. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล
กรรมการ
ผู้บริหารระดับสู งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
1. นางวีณา สุ ขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ผูอ้ านวยการสายงานการเงิน : ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชีและการเงิน
2. นายชิตชัย ทวีพาณิ ชย์
ผูอ้ านวยการสานักประธานกรรมการ
3. นายมาโนช จรู ญวุฒิธรรม
ผูอ้ านวยการสายงานซิงค์
4. นายภุชงค์ ศรี วิลา สุ ริวงษ์
ผูอ้ านวยการสายงานกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
เลขานุการบริษัท
นางสาวสุ ธาทิพย์ พิลาสรมย์
ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับ จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
นายวุฒิวฒั น์ ภัทรโกศล : ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313 : ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 : ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
นายสมยศ ศักดิ์ศรี คุณากร : ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ก่อนจะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯขอให้เลขาที่ประชุมฯ ชี้ แจงวิธีการออกเสี ยง
ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
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1. จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย บริ ษทั ฯจึงจัดประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสานักงานใหญ่
ของบริ ษทั ฯ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เรื่ อง มาตรฐานการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของการประชุ ม
ผ่านสื่ อ อิ เ ล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 รวมถึ ง กฎหมายอื่ น ๆ และหลักเกณฑ์ข องหน่ วยงานกากับ ดู แ ลบริ ษ ัท
จดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้จดั ส่ งไปถึงผูถ้ ือหุ้นและเผยแพร่ ผ่านระบบ SET Link
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯแล้ว
2. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ บริ ษทั โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จ ากัด ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานอิ ส ระ ที่ เ ป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ การระบบซึ่ งได้ป ระเมิ น ตนเองกับ หน่ ว ยงานส านัก งาน
พัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์แล้ว โดยให้บริ การลงทะเบียนและประมวลผลระบบนับผลคะแนนเสี ยง
ในการประชุม พร้อมทั้งแจ้งคู่มือการใช้งานระบบ E-AGM แจ้ง USERNAME และ PASSWORD ให้ผถู ้ ือหุ้น
และหรื อผูร้ ับมอบฉันทะล่วงหน้า
3. การออกเสี ยงลงคะแนน ผูถ้ ือหุ้นจะมีจานวนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสี ยง
เท่ากับ 1 เสี ยง และผูถ้ ือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสี ยงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
เพียงทางใดทางหนึ่ งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ ยกเว้นกรณี
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น
4. ผูถ้ ือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสี ยงเป็ นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิ ดการลงคะแนนเสี ยงของแต่ละ
วาระ และเมื่อมีการปิ ดการส่ งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบในวาระถัดไป โดยระบบจะทาการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท้ ี่ลงคะแนนผ่าน E-Voting
และผูท้ ี่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
5. กรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ หรื อไม่ได้ลงคะแนนภายในช่ วงเวลาที่ กาหนด ระบบจะถือว่า
ลงคะแนนเสี ยงเป็ นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสี ยงไปทางเห็นด้วย)
6. มติ ข องที่ ป ระชุ ม จะถื อ ตามคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
เว้นแต่เป็ นเรื่ องที่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น
7. บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มซักถาม โดยพิมพ์ข้อความที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์และส่ งข้อความ
เข้ามายังระบบ โดยขอให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม สอบถามในระเบี ยบวาระที่ กาลังรั บทราบหรื อพิจ ารณาอยู่น้ ัน
ให้ตรงตามวาระ ทั้งนี้ หากต้องการซักถามเรื่ องอื่นๆที่ไม่อยู่ในระเบี ยบวาระการประชุ ม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ หรื อภายหลังจากปิ ดการประชุมแล้ว
ผูถ้ ือหุ้นรับทราบและไม่มีผูใ้ ดคัดค้านหลักเกณฑ์วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน วิธีลงคะแนน การนับคะแนน และการ
ประกาศผลคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯเพิ่มเติม ตามที่บริ ษทั ฯได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์
ของบริ ษทั ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
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จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 (“เอกสารเชิญประชุมฯ”) ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานฯ จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธานฯได้ขอให้เลขาที่ประชุมฯ แจ้งรายงานสถานะการถือหุ้นของบริ ษทั ฯ และรายงานความคืบหน้าเรื่ องแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (CAC)
เลขาที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่ งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วม
ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ้ น ในครั้ งนี้ (“Record Date”) บริ ษ ัท ฯ มี ผูถ้ ื อ หุ้ น ทั้ง สิ้ น 5,979 ราย แบ่ ง ออกเป็ นผูถ้ ื อ หุ้น สั ญ ชาติ ไทย
5,970 ราย ถือหุ้นเป็ นจานวนรวม 215,712,857 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 95.45 (%) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งกมดของบริ ษทั ฯ
และผูถ้ ือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 19 ราย ถือหุ้นเป็ นจานวนรวม 10,287,243 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 4.55 (%) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
สาหรับความคืบหน้าเรื่ องแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น (CAC) บริ ษทั ฯ
ยังคงรักษาเจตนารมณ์ ร่ วมเป็ นองค์กรธุรกิจที่ต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบอย่างต่อเนื่อง ตามที่ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ น
หนึ่ งในแนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต หรื อ CAC ในปี 2558 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
CAC ในปี 2560 แล้วนั้น ในการนี้ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ตามเกณฑ์
ที่ CAC กาหนดอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง จึงได้ยื่นขอต่ออายุใบรับรองฐานะสมาชิก CAC และได้ผ่านการรับรองอีกครั้ง เมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริ ษทั ฯ ยังได้สนับสนุนให้ผทู ้ ี่ดาเนินธุรกิจกับบริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในมาตรการต่อต้านการทุจริ ต หรื อ
มาตรการที่ใกล้เคียง หรื อการเข้าเป็ นสมาชิก CAC เช่นเดียวกับบริ ษทั ฯ ด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังร่ วมสนับสนุนโครงการของ CAC ในการนานโยบาย No Gift Policy มาประกาศใช้ และนาตรา
สัญลักษณ์ No Gift Policy ขึ้นแสดงบนหน้าเว็บไซต์บริ ษทั ฯ และบนช่องทางสื่ อสารอื่นๆ เช่น แบนเนอร์สาหรับใช้เป็ นลายเซ็น
อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น เพื่อร่ วมรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับในองค์กร งดรับและให้ของขวัญตามเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยลด
โอกาสของการให้และรับสิ นบน
จากนั้นประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนที่ให้ความเชื่ อมัน่ และสนับสนุนการดาเนิ นงาน
บริ ษทั ฯ เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้การดาเนิ นงานธุ รกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
โดยบริ ษทั ฯ จะยังคงมุ่งมัน่ ทุ่มเทปฏิบตั ิงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ และดาเนิ นธุ รกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึ ง
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม เพื่อก้าวสู่การเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและสร้างผลตอบแทน
อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้เชิญนายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี
ที่ผา่ นมา ตลอดจนทิศทางการดาเนินธุรกิจ ให้ที่ประชุมทราบ
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การดาเนินงานที่สาคัญในปี 2563 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2564
• ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ถื อ หุ้ น ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่ 1 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 อนุ มั ติ ก ารขายโซล่ า ร์ ฟ าร์ ม
ในประเทศไทย โดยบริ ษทั ฯได้ดาเนินการเสร็ จสิ้นเรี ยบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ในราคาซื้อขาย
ประมาณ 1,704 ล้านบาท ได้กาไรประมาณ 130 ล้านบาท ปรากฏในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564
• ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมตั ิการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยว
และโรงแรม อันเป็ นการเปลี่ ยนธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ซึ่ งถื อเป็ นโอกาสอันดี ของบริ ษทั ฯที่ จะเข้าไปลงทุน
สัดส่ วน 51% ในโรงแรมระดับโลก 2 โรงแรม (โรงแรมโฟร์ ซี ซั่นส์ โฮเต็ล แบงค็อก แอท เจ้าพระยาริ เวอร์
และโรงแรมคาเพลลา กรุ งเทพ) ซึ่ งเป็ นจังหวะเวลาและราคาที่ดี โดยคาดว่าจะดาเนิ นการซื้ อขายเสร็ จสิ้ น
ประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2564
• จากนั้ น กรรมการผู ้จั ด การได้ ก ล่ า วสรุ ปโครงการโรงแรมโฟร์ ซี ซั่ น ส์ ฯ และโรงแรมคาเพลลาฯ
ให้ที่ประชุมรับทราบ และเรี ยนว่าขณะนี้ การซื้ อขายยังไม่เสร็ จสิ้ น และบริ ษทั ฯยังคงติดตามสถานการณ์
วัคซีน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
• จากนั้น กรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าวสรุ ปโครงการใหม่ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้แก่ โครงการโรงแรมติดถนนสาธร
ใกล้หัวมุมถนนสาธร-พระราม 4 มูลค่าโครงการประมาณ 1,400 ล้านบาท – 1,600 ล้านบาท คาดว่าสามารถ
ทากาไรให้บริ ษทั ฯ EIRR ประมาณ 11% โดยจะยื่น EIA ในไตรมาส 2 ของปี 2564 และเริ่ มก่ อสร้ า งได้
ประมาณปลายปี 2564 หรื อต้นปี 2565
ผลการดาเนินงานในปี 2563
งบการเงินรวม
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• จากงบการเงินรวม บริ ษทั ฯมีกาไร 81 ล้านบาท ซึ่งดีกว่าปี 2562 ซึ่งขาดทุนเท่ากับ 6 ล้านบาท
• บริ ษทั ฯมีรายได้ 558 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ที่มีรายได้ 1,125 ล้านบาท เนื่องจากหยุดธุรกิจจาหน่ายโลหะ
สังกะสี อนึ่ง แม้ธุรกิจจาหน่ายโลหะสังกะสี จะทารายได้สูง แต่กลับไม่ทากาไร โดยการหยุดธุรกิจจาหน่าย
โลหะสังกะสี น้ ี ทาให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนขายของบริ ษทั ฯลดลงอย่างมาก
• บริ ษทั สามารถลดค่าใช้จ่ ายลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ าใช้จ่ายในการบริ ห าร ซึ่ งลดลง 15% จากปี ก่ อ น
รวมถึ ง ค่ าใช้จ่ายอื่ นๆ ก็ล ดลงด้วยเช่ นเดี ย วกัน เนื่ อ งจากบริ ษ ัทสามารถควบคุม ค่าใช้จ่ ายได้ค่อนข้างดี
อย่างต่ อ เนื่ อ ง และมี แ นวโน้ม ที่ จ ะลดค่ าใช้จ่ า ยได้ หากสามารถจ าหน่ ายสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ ง านแล้ว
ได้เพิ่มเติม
งบการแสดงฐานะทางการเงิน

• สิ นทรัพย์รวม 7,293 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 7,514 ล้านบาท
• หนี้สินรวม 2,511 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 2,810 ล้านบาท
• ส่วนของผูถ้ ือหุ้น 4,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 4,705 ล้านบาท
แผนงานในอนาคต
• บริ ษทั ฯมีแผนจาหน่ายโซล่าร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น โดยอยูร่ ะหว่างพิจารณาผูส้ นใจลงทุน
• จากนั้น กรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าวสรุ ปภาพรวมโครงการโซล่าร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นให้ที่ประชุมรับทราบ
• บริ ษทั ฯยังคงดาเนินการตามที่ผถู ้ ือหุ้นได้ให้แนวทางไว้ โดยจะจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้แล้ว และทรัพย์สิน
อื่ น ๆ เช่ น ที่ ดิ น จัง หวัด ระยอง (ซึ่ งอยู่ ร ะหว่ า งการเตรี ย มการขาย) และที่ ดิ น จัง หวัด ตาก (อยู่ ร ะหว่ าง
การรื้ อถอนทรัพย์สิน)
• นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงเตรี ยมสภาพคล่องเพื่อหาโอกาสในการลงทุนอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย
สุ ดท้าย กรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นที่ มาร่ วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุ นบริ ษทั ฯ ด้วยดี
เสมอมา
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จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถาม ตลอดจนรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งสรุ ป
ได้ดงั นี้
1. ขอทราบมูลค่าที่ดินทั้ง 2 แปลง ของบริ ษทั ฯ
กรรมการผูจ้ ัดการตอบ ที่ ดินที่ จังหวัดระยอง จานวน 52 ไร่ อาจทาการซื้ อขายได้ง่ายกว่า เพราะอยู่ในนิ คม
อุตสาหกรรม เนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 บริ ษทั ฯ ขอดู แนวทางว่าจะมี ผูส้ นใจในที่ ดินแปลงนี้ เสนอราคามาอย่างไร
ส่ วนที่ ดินที่จังหวัดตาก จะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความต้องการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะ จึ งจะมาทาการลงทุน ดังนั้นจึ งยังไม่สามารถแจ้ง
มูลค่าได้
2. นอกจากรายได้จากโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นแล้ว บริ ษทั ฯ มีรายได้มาจากที่ใดอีกบ้าง
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีรายได้จากโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น สาหรับรายได้อื่น ๆ มาจากกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุนต่างๆ
3. ปัจจุบนั โรงแรมทั้ง 2 แห่ง มี consumer rate เท่าไหร่ และจะต้องมี consumer rate เท่าไหร่ ถึงจะคุม้ ทุน
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ โรงแรมคาเพลลา ได้เปิ ดดาเนิ นการเมื่อเดือนตุลาคมปี 2563 และโรงแรมโฟร์ ซี ซั่นส์
ได้เปิ ดดาเนินการเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2563 รายได้ของโรงแรมมาจาก 3 ส่วน คือ ห้องพัก ร้านอาหาร และการใช้ห้องจัดเลี้ยง
ปั จ จุ บัน รายได้จ ากห้ อ งพัก ไม่ ค่ อ ยดี นั ก เนื่ อ งจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากต่ า งประเทศยัง ไม่ ม า แต่ ใ นส่ ว นของ ร้ า นอาหาร
และห้องจัดเลี้ยงดีมาก แม้ว่าต่อมามีการ lock down ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 รายได้จากร้านอาหารและห้องจัดเลี้ยงยังคงเป็ นไป
ตามเป้าหมายที่ได้คานวณไว้
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ทาการลงทุนในทั้งสองโรงแรมนี้ แล้วเสร็ จ ฉะนั้นจึงยังไม่ได้นาตัวเลขของโรงแรม
มาบันทึ กในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ หากทารายการเสร็ จในไตรมาสที่ 3 น่ าจะสอดคล้องกับช่ วงการฉี ดวัคซี นป้ องกัน
COVID-19 อย่างเต็มรู ปแบบ
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563 ตามที่นาเสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯมอบหมายให้เลขาที่ประชุมฯ รายงาน
เลขาที่ประชุมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่างบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั สาหรับปี 2563 ได้รับการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตแบบไม่มี เงื่ อนไข และผ่านการพิ จารณาจากที่ ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ในรู ปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม
ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุ้นพร้อมหนังสื อนัดประชุมในรู ปแบบ QR Code แล้ว
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผูใ้ ดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้ว
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มพิจารณาแล้วมี มติ อนุ มัติงบการเงินประจาปี 2563 สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ที่ ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงเกิ น กว่ าคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ้นที่ ม าประชุ ม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
100,695,580
0
1,400
0
100,696,980

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
99.9986
0.0000
0.0014
0.0000
100.0000

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2563
ประธานฯมอบหมายให้เลขาที่ประชุมฯ รายงาน
เลขาที่ประชุมฯ ได้รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 34(3) ข้อ 39 และ ข้อ 40 ประกอบ พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด
มาตรา 115 และ 116 กาหนดให้
1) ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกาไร เพื่อที่จะประกาศเงินปั นผล ในกรณี ที่มีกาไรพอที่จะ
ประกาศจ่ายเงินปันผลได้
2) บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี
หักด้วยยอดเงิ นขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมี จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ10 ของทุนจดทะเบี ยน เว้นแต่
กฎหมายอื่นใดจะกาหนดให้มีทุนสารองมากกว่านั้น
3) การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่าย
อนึ่ง ตามนโยบายของบริ ษทั ในกรณี ปกติ บริ ษทั จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล เว้นแต่บริ ษทั จะมีความจาเป็ นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯมีผลการดาเนิ นงาน
ขาดทุนสุ ทธิสาหรับปี เท่ากับ 38.53 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ดังนี้

เมื่อเป็ นเช่นนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2563 โดยปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายครบตามจานวนแล้ว
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถาม ตลอดจนรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
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1. ถ้าบริ ษทั ฯ ไม่สามารถขายโซล่าร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นได้ภายในปี 2564 อยากทราบว่ารายได้ท้งั ปี จะต่ากว่าปี
2563 หรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ คาดว่าจะสามารถขายโซล่าร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นได้ภายในปี 2564 นี้ เนื่องจากมีผสู ้ นใจ
ค่อนข้างมาก ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการคัดเลือกผูซ้ ้ือ
2. พอจะประเมินได้ไหมว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นได้ในปี ไหน
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ ตอบค่ อ นข้างยาก เนื่ อ งจากมี ปั จ จัย หลายอย่าง เช่ น การขายทรั พ ย์สิน ที่ มี อ ยู่ข องบริ ษ ัท ฯ
สถานการณ์ แพร่ ระบาดของ COVID-19 ถ้าสถานการณ์ ต่างๆ กลับเข้าสู่ ภาวะปกติ บริ ษทั ฯ ขายทรั พย์สินได้เร็ ว และการซื้ อ
โรงแรมสาเร็ จ สภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ก็จะอยูใ่ นสถานการณ์ค่อนข้างดี บริ ษทั ฯ ก็จะจ่ายเงินปันผลให้ได้เร็ วที่สุด
จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2563
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสี ยงเกินกว่าคะแนน
เสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
100,676,580
19,000
1,400
0
100,696,980

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
99.9797
0.0189
0.0014
0.0000
100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 และพิจารณา
อนุมัติการงดจ่ ายโบนัสกรรมการประจาปี 2563
ประธานฯมอบหมายให้เลขาที่ประชุมฯ รายงาน
เลขาที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ร ายงานว่ า ตามข้อ บัง คับของบริ ษ ัท ข้อ 26 ประกอบ พ.ร.บ. บริ ษ ัท มหาชนจากัด มาตรา 90
ก าหนดให้ ก รรมการบริ ษ ัท มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษ ัท ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามมติที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะพิจารณา ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้
สาหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบ
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการ
กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 ในอัตราเดิม เท่ากับอัตราที่เคยได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
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โดยค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ ทั้งนี้ไม่มีค่าตอบแทน
อื่นๆ อนึ่ ง ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร (Non-Executive Director)
เท่านั้น โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้

ในส่วนของโบนัสกรรมการ ประจาปี 2563 นั้น ตามนโยบายของบริ ษทั ฯ ในกรณี ปกติ บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินโบนัสให้แก่
กรรมการไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ้น และจ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
สาหรับโบนัสกรรมการประจาปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิการงดจ่ายโบนัสกรรมการ ประจาปี 2563 ซึ่ ง
สอดคล้องกับการเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2563 ในระเบียบวาระที่ 4 ที่ผา่ นมาข้างต้น
สาหรับค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผูใ้ ดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา
อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 และพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายโบนัส
กรรมการประจาปี 2563
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2564 และอนุมตั ิการงดจ่ายโบนัสกรรมการประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสี ยงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
100,677,980
0
19,000
0
100,696,980

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
99.9811
0.0000
0.0189
0.0000
100.0000
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ประธานฯมอบหมายให้เลขาที่ประชุมฯ รายงาน
เลขาที่ ประชุ ม ฯ ได้ร ายงานว่ า ตามข้อ บัง คับของบริ ษทั ข้อ 34(5) ประกอบพระราชบัญ ญัติ บริ ษทมหาชนจากัด
มาตรา 120 ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ้ น แต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี และก าหนดจ านวนเงิ น ค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ทุ ก ปี
ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
จากการพิจารณาอย่างถี่ถว้ น เพื่อให้การบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับ
แนวทางในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จ ากัด โดยแต่ ง ตั้ง บริ ษ ัท ส านัก งาน อี ว าย จ ากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ัท ฯ ประจ าปี 2564 โดยกาหนดให้ ผูส้ อบบัญชี
คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
1) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313
2) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238
3) นางสาวสิ นีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6287
4) นางสาววิสสุ ตา จริ ยธนากร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853
โดยผูส้ อบบัญชี ท้ งั 4 คน ยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งเป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประวัติย่อของผูส้ อบบัญชี ท้ งั 4 คน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ซึ่ งเป็ นเอกสารแนบท้าย
หนังสื อเชิญประชุม
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ย
กับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี
2564 รวมทั้งสิ้นเป็ นจานวนเงิน 2,430,000 บาท ซึ่งต่ากว่าค่าสอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา ที่เท่ากับ 2,510,000 บาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถาม ตลอดจนรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ้นซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
1. ขอทราบที่มาของการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เป็ นบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรรมการผูจ้ ัด การตอบ ทุ กๆ ปี บริ ษ ัท ฯ จะพิ จ ารณาผูส้ อบบัญ ชี จ ากบริ ษ ัท Top three ที่ ไ ด้เ สนอราคาที่ ดี ที่ สุ ด
ในกรณี น้ ี บริ ษัท ส านั ก งาน อี ว าย จ ากั ด เสนอราคามาดี ก ว่ า และมี สั ญ ญาว่ า จะไม่ เ พิ่ ม ค่ า สอบบัญ ชี เ ป็ นเวลา 2 ปี
ซึ่งเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั
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มติที่ประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตั้งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564 โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯ
1) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313
2) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238
3) นางสาวสิ นีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6287
4) นางสาววิสสุ ตา จริ ยธนากร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853
และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี รวมทั้งสิ้นเป็ นจานวนเงิน 2,430,000 บาท โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสี ยงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
100,696,980
0
0
0
100,696,980

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
100.000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯมอบหมายให้เลขาที่ประชุมฯ รายงาน
เลขาที่ประชุมฯ ได้รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 21 และข้อ 34(4) ประกอบพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด มาตรา 71 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ รวม 4 คน คือ
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายวุฒิพงษ์ จิตตั้งสกุล
กรรมการ
3. นายทอมมี่ เตชะอุบล
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุ ณ สมบัติ ต ามกฎหมาย เพื่ อ เข้ารั บ การคัด เลื อ กเป็ นกรรมการบริ ษ ัท โดยประกาศผ่ านระบบข่ า วของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ
และในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ปรากฏว่าไม่มีผเู ้ สนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั แต่อย่างใด
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ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติดา้ นต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควร
ให้คณะกรรมการบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ทั้ง 4 คน ที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
จากการพิจารณาอย่างรอบด้าน และผ่านกระบวนการกลัน่ กรองโดยรอบคอบแล้วที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
โดยไม่ ร วมกรรมการผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ในวาระนี้ ได้มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทน
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง อีกทั้งเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ มี ความเชี่ ยวชาญและ
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษทั ฯ ต่อไปได้ โดยประวัติยอ่ ของทั้ง
4 คน ข้อมูลการถื อหุ้นสามัญในบริ ษทั ฯ ข้อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบี ยน ปรากฏตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 ซึ่งเป็ นเอกสารแนบท้ายหนังสื อเชิญประชุม
เพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระในวาระนี้ จะเป็ นการลงคะแนนรายบุคคล
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผูใ้ ดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน เป็ นรายบุคคล
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มพิจารณาแล้วมี มติ เห็นชอบและอนุ มัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ทั้ง 4 คน คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล นายวุฒิพงษ์ จิตตั้งสกุล นายทอมมี่ เตชะอุบล และนางสาวประภา ปูรณโชติ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงเกินกว่าเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม และ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยรายละเอียดการลงคะแนนเสี ยงแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลมีดงั นี้
1) นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
100,498,980
0
198,000
0
100,696,980

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
99.8034
0.0000
0.1966
0.0000
100.0000
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2) นายวุฒิพงษ์ จิตตั้งสกุล
กรรมการ
มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
100,498,980
0
198,000
0
100,696,980

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
99.8034
0.0000
0.1966
0.0000
100.0000

3) นายทอมมี่ เตชะอุบล
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริ หาร และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
100,498,980
0
198,000
0
100,696,980

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
99.8034
0.0000
0.1966
0.0000
100.0000

4) นางสาวประภา ปูรณโชติ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
100,413,580
85,400
198,000
0
100,696,980

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีเรื่ องอื่นใดเสนอให้พิจารณาอีก

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
99.7186
0.0848
0.1966
0.0000
100.0000
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ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นได้ซกั ถาม ตลอดจนรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ้น ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
1. ตามที่ บ ริ ษทั ฯ ได้แ จ้ง ว่ ามี เงิ น สดประมาณ 500 ล้านบาท เพื่ อ ส ารองในการบริ หารโรงแรมทั้งสองแห่ งนั้น
ไม่ทราบว่าจะพอบริ หารในสถานการณ์แพร่ ระบาดของ COVID-19 ได้นานแค่ไหน
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ จานวน 500 ล้านบาทนี้ สามารถบริ หารโรงแรมทั้งสองแห่ งในสถานการณ์แพร่ ระบาด
ของ COVID-19 ได้ประมาณ 2 ปี ในสมมุติฐานที่ว่า ร้านอาหารเปิ ด ห้องจัดเลี้ยงเปิ ด และห้องพักมีจานวนนักท่องเที่ยวไม่มาก
เนื่องจากประเทศยังปิ ด
2. บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นของกิจการโรงแรมอีก 49% หรื อไม่ และจะนาเงินมาจากแหล่งใด
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้พิจารณา แต่เป็ นทางเลือกที่ได้เจรจากับผูข้ ายที่จะทาให้การถือครองของ
บริ ษทั ฯสมบูรณ์ แต่ท้งั นี้ ขึ้นอยูก่ บั เหตุการณ์ และขึ้นอยูก่ บั ว่าบริ ษทั ฯสามารถขายทรัพย์สินที่มีอยู่ ได้เร็ วหรื อไม่
3. ขอทราบแผนการบริ หารจัดการที่ดินที่จงั หวัดระยอง และจังหวัดตาก
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ ที่ดินที่จงั หวัดระยอง บริ ษทั ฯ ได้มีการเตรี ยมที่ดินเพื่อขายมาระยะหนึ่งแล้ว ตอนที่หยุด
ดาเนิ นธุ รกิจสังกะสี บริ ษทั ฯได้ทาการรื้ อถอนบางส่ วนของที่ดินระยองที่ปนเปื้ อน เพื่อให้พร้อมขาย และได้ว่าจ้างผูแ้ นะนา
การขายที่มีชื่อเสี ยงด้านอุตสาหกรรม
สาหรับที่ดินที่จงั หวัดตาก บริ ษทั ฯ ได้ยุติการผลิตมาระยะหนึ่งแล้ว ขณะนี้ทาการฟื้ นฟูที่ดิน คาดว่าจะแล้วเสร็ จ
ในไตรมาสที่ 1 ของปี หน้า และเตรี ยมพร้อมที่จะขายได้ สาหรับแผนการขาย บริ ษทั ฯ กาลังหาวิธี การและหานักลงทุนเฉพาะ
ซึ่งที่ดินที่จงั หวัดตากนั้นเหมาะกับการทาโครงการที่เกี่ยวกับพลังงาน และโครงการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์
4. นอกจากธุรกิจโรงแรมแล้ว บริ ษทั ฯ ยังต้องการลงทุนในธุรกิจอื่นอีกหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ บริ ษ ัท ฯ ไม่ ไ ด้ปิ ดกั้นธุ ร กิ จอื่ น ณ ปั จ จุ บันบริ ษทั ฯ ต้อ งการที่ ดาเนิ น ธุ ร กรรมซื้ อขาย
ให้เสร็ จสิ้นโดยเร็ ว เพื่อจะได้มีฐานที่ดีในการย้ายหมวดธุรกิจ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
เมื่อไม่มีคาถามอื่นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุม เมื่อเวลา 16.10 น.
ประธานที่ประชุม

(นายอาสา สารสิ น)
ประธานกรรมการ
รับรองรายงานการประชุมนี้ถูกต้อง

(นางสาวสุ ธาทิพย์ พิลาสรมย์)
เลขานุการบริ ษทั

