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                  บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

           

เวลาและสถานที ่

 ประชมุเมื่อวนัศกุรท์ี่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00  น. ณ ส านกังานของบรษิัทเลขท่ี 345 อาคาร 345 สรุวงศ ์                                     
บรเิวณโถงชัน้ 1 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

 นายศกัดิ์ชยั วิรุฬหช์ีว เลขานุการท่ีประชมุไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ของบริษัทมาเขา้ร่วมประชมุทัง้ดว้ย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 40 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ได้ 740,706,221 หุน้ จากจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด 1,091,205,066 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 67.8797 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์
ประชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ของบรษิัทประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (Record Date) 

 เลขานกุารท่ีประชมุไดแ้นะน ากรรมการของบรษิัทท่ีเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

 1.  นายสเุทพ  วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการ 

 2.  นายวรสิทธ์ิ    โภคาชยัพฒัน ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 3. นางสาวดษุฎี ตนัเจรญิ  กรรมการผูจ้ดัการ 

 4.  นายอฏัฐ์ ทองใหญ่  อศัวานนัท ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 5.  นายชยัยพล     ทิมสธีุพนัธ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 6. นายธีรพนัธุ ์ จิตตาลาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. นางสธิุดา  สรุโิยดร  กรรมการและกรรมการบรหิาร เนื่องจากติดภารกิจอื่น 
2. นางสาวรชันี  มหตัเดชกลุ กรรมการและกรรมการบรหิาร เนื่องจากติดภารกิจอื่น 

 ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทมีจ านวน 8 คน เขา้รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ยละ 75 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

 ผูส้อบบญัชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี จ ากัด ที่เขา้ร่วมประชมุคือ นางสาววิภาวรรณ   
ปัทวนัวิเวก 

 บรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ท าหนา้ที่ในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้และการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ 

 เนื่องจากการจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทประจ าปี 2564 เป็นการรวมกนัของคนหมูม่ากซึ่งอาจเป็น
ปัจจยัเส่ียงตอ่การแพรร่ะบาดของ COVID -19 เพื่อเป็นการป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 จงึไม่มีผูท้  าหนา้ที่เป็น
คนกลางและตรวจสอบการนบัคะแนน เพื่อจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
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 เลขานุการที่ประชุมไดช้ีแ้จงขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม  
ใหท้ี่ประชมุทราบว่าเพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการประชมุผูถื้อหุน้จะปฏิบตัิดงันี ้

 1. การลงมติในแต่ละวาระ จะใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรือ                  
งดออกเสียง ถือว่าที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิหรือเห็นดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิัท  

 2. ถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะกรอกมติพรอ้มทัง้ลงชื่อ
ในใบลงคะแนนเสียงที่บรษิัทไดแ้จกใหผู้ถื้อหุน้ตอนท่ีลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุแลว้  

 3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ 

 4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะน าจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ไปหักออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นจ านวนเสียงที่เห็นดว้ย 

 5. การลงมติในแต่ละวาระการประชมุ ท่านประธานท่ีประชมุจะมอบหมายใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุช่วยสอบถาม
มติจากที่ประชมุและแจง้ผลการลงมติใหท้ี่ประชมุทราบในแต่ละวาระต่อไป 

 เลขานุการที่ประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า เมื่อวนัที่ 8 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม  และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทในปี 2564 ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว  และเมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกับการประชุมสามัญ                   
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งก็ไม่มีผูใ้ดส่งค าถามล่วงหนา้ 

 เลขานุการที่ประชุมไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงการแพร่ ระบาดของโรค 
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2564 บริษัทจึงไดง้ดการจัด
ไมโครโฟนไวใ้หผู้ถื้อหุน้สอบถาม อย่างไรก็ตาม กรณีผูถื้อหุน้มีค  าถามสามารถส่งค าถามโดยเขียนลงในกระดาษที่บรษิัทได้
จดัเตรียมไวแ้ละส่งใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษิัท 

 หลงัจากนัน้ เลขานุการท่ีประชมุไดเ้รียนเชิญนายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธาน           
ที่ประชมุเพื่อกล่าวเปิดประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุต่อไป 

 ประธานไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่ไดม้าเขา้ร่วมประชมุในวนันีแ้ละไดก้ล่าวเปิดประชมุและด าเนินการประชมุ                     
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2563 

 ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2563                     
ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 และบริษัทไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชมุใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุแลว้ 

 ประธานไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม 
ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 หลงัจากที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ าปี 
2563 ว่าถูกตอ้ง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้
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  รบัรอง   จ านวน        740,706,221 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ    100.0000  

  ไม่รบัรอง   จ านวน                          0    เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ          0.0000     

  งดออกเสียง  จ านวน                          0 เสียง    

  บตัรเสีย  จ านวน          0 เสียง 

วาระที ่2  พิจารณารับรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 

2563 

 ประธานไดม้อบหมายใหน้ายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษิัทช่วยชีแ้จงรายละเอียด                
ในวาระนีใ้หท้ี่ประชมุพิจารณา   

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  บริษัทมีแผนการด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงานของ                
ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ในไตรมาสแรกของปี 2563 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจโลกในหลายดา้น ทัง้การชะลอตวัและความถดถอยของสภาพเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยก็ไดร้บัผลกระทบ
ดังกล่าว ส่งผลให้ความตอ้งการซือ้บา้นของผูบ้ริโภคมีจ านวนลดลง ในการรบัมือกับสถานการณน์ัน้ ทีมงานบริหารของ
บริษัทไดต้ระหนกัดีถึงสถานการณด์งักล่าว จึงไดค้  านึงถึงการสรา้งรายไดเ้ป็นส่ิงส าคญั โดยไดเ้นน้การขายบา้นใหไ้ดต้าม
เป้าที่ไดก้ าหนดไว ้ซึ่งมีมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสรมิการขาย เช่น การลดราคาบา้นลง การจดัแผนโปรโมชั่นใหล้กูคา้  แมว้่า
จะท าใหผ้ลก าไรของการขายลดลงบา้ง แต่เพื่อใหย้อดขายเป็นไปตามเป้า 

 อีกสิ่งหนึ่งที่ทีมบรหิารไดใ้หค้วามส าคญัคอืการเพิ่มรายไดข้องธุรกิจเช่าและบรกิาร ในปี 2563 รายไดจ้ากธุรกจิ
เช่าและบริการต่างๆ รวมทัง้สนามกอลฟ์ ไดเ้พิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยปี 2563 มี EBITDA (ผลก าไร
สุทธิก่อนดอกเบีย้ภาษี และค่าเส่ือมราคา) จากธุรกิจเช่าและบริการรวมประมาณ 350 ลา้นบาท ถึงแมจ้ะตอ้งรบัมือกับ
สถานการณ ์COVID-19 

 นอกจากนี ้เหตุการณห์นึ่งที่ส  าคญัของบริษัทในปี 2563 คือการขายอาคารโรงงานและคลังสินคา้ของบริษัท 
พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด จ านวน 130,000 ตรม. ให้กับทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์                     
พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์”)ในช่วงเดือนสิงหาคม ท าให้มีรายไดร้วมจากการขายเป็นเงิน                      
2,014.7 ลา้นบาท 

 ผลการด าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ มีรายละเอียดดงันี ้

1. ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์   เป็นธุรกิจหลกัของบรษิัท ก็ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (“COVID-19”) ที่ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2563 บริษัทมียอดโอนกรรมสิทธ์ิ 
(Transfer) จ านวน 622 ยูนิต คิดเป็นจ านวนเงิน 2,505 ลา้นบาท ลดลง 175 ลา้นบาท  (-6%) เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 
และมียอดขายจ านวน 612 ยูนิต คิดเป็นจ านวนเงิน 2,487 ลา้นบาท รวมทัง้สภาพเศรษฐกิจที่ท  าใหก้ าลงัซือ้ของผูบ้ริโภค
ถดถอย บรษิัทจึงไดใ้หค้วามส าคญัเรื่องกระแสเงินสด และเพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขาย เนื่องจากภาวะการแข่งขนัสงูขึน้ จึง
ตอ้งปรับกลยุทธ์ราคาและโปรโมชั่นเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคที่ก าลังตอ้งการซือ้ที่อยู่อาศัยและอยู่ระหว่างการตัดสินใจซือ้
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สามารถตดัสินใจไดเ้ร็วขึน้ จึงท าใหอ้ตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจอสงัหาริมทรพัยล์ดลงคิดเป็น 24.4% เทียบกับ ปี 2562 
ที่มีอตัราก าไร 28.9%  

  ในปี 2563 บริษัทไดเ้ปิดโครงการใหม่จ านวน 2 โครงการ มลูค่าโครงการใหม่รวม 1,681 ลา้นบาท จ านวน
รวม 522 ยูนิต ส าหรับมูลค่าโครงการรวมทั้งหมดของบริษัทมีจ านวน 7,360 ล้านบาท จ านวน 1,972 ยูนิต โดยเป็น
โครงการประเภททาวนโ์ฮมส ์และบา้นเดี่ยว  

2. ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า  โครงการพาร์ค คอร์ท มีจ านวน 42 ยูนิต  รายได้จากค่าเช่าเพิ่มขึน้จาก                                  
42 ลา้นบาท เป็น 48 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึน้ 11%)  อัตราการเช่าเฉล่ีย 86% ค่าเช่าเฉล่ีย 127,222 บาท/ยูนิต/เดือน                                             
ณ สิน้เดือนกมุภาพนัธ ์2564 มีผูเ้ช่าแลว้จ านวน 40 ยนูิต คงเหลือหอ้งว่างจ านวน 2 ยนูิต  

 3. ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ผลการด าเนินงานของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด                           
(“พรอสเพค”) เป็นบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจในการพัฒนาอาคารคลังสินคา้และโรงงานส าหรับเช่า ท่ีโครงการบางกอก                      
ฟรีเทรดโซน (BFTZ) ตัง้อยู่บรเิวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 23   

  ในปี 2563  พรอสเพคมีรายไดร้วมจ านวน 741.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 124% ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นก าไรจากการขาย
ทรพัยสิ์นเขา้ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์พรอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดัสเทรียล (“กองทรสัต”์)  
จ านวน 345 ลา้นบาท ก าไรจากผลการด าเนินงานที่เป็นเงินสด (EBITDA) เพิ่มขึน้จาก 236.14 ลา้นบาท เป็น 275.15  
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 16% EBITDA Margin เพิ่มขึน้จาก 72.7% เป็น 75.94% ต่อปี พืน้ที่ส่วนที่เป็นอาคารคลงัสินคา้/โรงงาน
ก่อสรา้งแลว้เสร็จ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 251,000 ตารางเมตร เพิ่มขึน้จาก 194,000 ตารางเมตร หรือเพิ่มขึน้
ประมาณ 30% อตัราการเช่าเฉล่ีย 84% ค่าเช่าเฉล่ีย 183 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

นอกจากนี ้พรอสเพคมีแผนขยายโครงการใหม่จ านวน  2 โครงการ โดยที่ดินอยู่ในบริเวณใกลก้บัโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซน เป็นการต่อขยายจากโครงการเดิม โครงการใหม่อยู่ ในท าเลที่มีศักยภาพดีและมีฐานลูกคา้ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

(1) โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2 มีท าเลที่ตัง้อยู่บนถนนเทพารกัษ์ ต าบลบางเสาธง (เสาธง), อ าเภอ     
บางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ เนือ้ที่ดินประมาณ 41.5 ไร ่อยู่ในพืน้ท่ีผงัเมืองสีม่วง  สามารถพฒันาเป็นอาคารคลงัสินคา้
และโรงงานเพื่อเช่าได ้พืน้ท่ีทัง้หมดสามารถพฒันาเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าได ้30,000 ตารางเมตร  

(2) โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 มีท าเลที่ตัง้อยู่บนถนนเลียบคลองส่งน า้สุวรรณภูมิ (บางนา-ตราด                   
กม. 19) ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  เนือ้ที่ดินประมาณ 139.5 ไร่  อยู่ในพืน้ที่ผังเมืองสีม่วง  
สามารถพัฒนาเป็นอาคารคลังสินคา้และโรงงานเพื่อเช่าได้ พืน้ที่ทั้งหมดสามารถพัฒนาเป็นพืน้ที่ให้เช่าได้ 95,000                       
ตารางเมตร  

บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้บีเอฟทีแซด จ ากดั (บรษิัทรว่มทนุ) ประกอบธุรกิจคลงัสินคา้ใหเ้ชา่ ซึ่งลงทนุ
โดยพรอสเพคถือหุน้รอ้ยละ 40 และบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด ถือหุน้รอ้ยละ 60 
เมื่อปี 2560 เพื่อลงทุนก่อสรา้งโรงงานใหเ้ช่าบนเนือ้ที่ดินประมาณ 93 ไร่ ในโครงการ Bangkok Fee Trade Zone ในปี 
2563 มีการก่อสรา้งอาคารโรงงานเพื่อเช่าแลว้เสร็จรวม 71,388 ตารางเมตร อัตราการเช่าเฉล่ีย 80% อัตราค่าเช่าเฉล่ีย 
226 บาท/ตารางเมตร/เดือน  
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ทั้งนี ้ในเดือนเมษายน 2564 บริษัทร่วมทุนจะก่อสรา้งอาคารโรงงานและคลังสินคา้เพื่อเช่าเพิ่มเติมแลว้
เสร็จอีก 16,600 ตารางเมตร รวมจะมีพืน้ที่ใหเ้ช่า 87,988 ตารางเมตร ซึ่งส่วนหนึ่งของพืน้ที่เป็นจ านวน 47,250 ตาราง
เมตรไดม้ีผูเ้ช่าแลว้ โดยเป็นการเช่าระยะยาว18 ปี  

ส าหรบัผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์โดยเริ่มตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2563 มีอตัราการเช่าเฉล่ีย 95% ก าไร
ประมาณ 100 ล้านบาท Yield อัตราผลตอบแทนกับผู้ถือหน่วยประมาณ 11.1% มูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์                      
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 3,760 ลา้นบาท 

4. ธุรกิจสนามกอลฟ์ ผลการด าเนินงานของฟลอร่า วิลล ์กอลฟ์ แอนด ์คันทรี่ คลับ มีรายได ้101 ลา้นบาท 
ลดลง 15% จากปี 2562 ที่มีรายได ้119.54 ลา้นบาท ในปี 2563 มีก าไร 7 ลา้นบาท จ านวนนกักอลฟ์ที่เขา้มาใชบ้ริการ                
รถกอลฟ์มีจ านวนเพิ่มขึน้เป็น 86% จาก 79% ในปี 2562 และก าไรจากผลการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ภาษีและค่าเส่ือม
ราคา (EBITDA) เท่ากับ 41 ลา้นบาท แมจ้ะตอ้งหยดุด าเนินงานชั่วคราวไป 42 วนัจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ 
COVID-19  สนามกอลฟ์มีการปรบัมาตรการเพื่อลดผลกระทบดงักล่าว โดยไดเ้ปิดใหบ้รกิารทกุวนัจากเดิมที่เปิดใหบ้รกิาร 
6 วนัต่อสปัดาห ์   

 5. ธุรกิจการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ โครงการรกัษ “RAKxa Wellness & Medical Retreat”  

โครงการ รักษ เริ่มเปิดใหบ้ริการ (Soft Opening) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และเปิดอย่างเป็นทางการ 
(Grand Opening) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563  โดยให้บริการดา้นการดูแลสุขภาพและฟ้ืนฟูร่างกายต่างๆ รวมทั้งการ
ใหบ้รกิารหอ้งพกัจ านวน 27 วิลล่า ซึ่งปรบัลดลงจากเดิมที่จะเปิดใหบ้รกิารหอ้งพกัจ านวน 60 วิลล่า จากผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลใหม้ีการก าหนดมาตรการควบคุมที่เก่ียวขอ้งกับการเดินทางระหว่างประเทศ จึงท าให้
ลกูคา้ต่างประเทศยงัไม่สามารถเดินทางเขา้มาในประเทศไทยได ้โครงการรกัษจึงไดท้ าการปรบักลยทุธท์างการตลาดจาก
เดิมที่มุ่งเนน้กลุ่มลกูคา้จากต่างประเทศปรบัเปล่ียนเป็นกลุ่มลกูคา้ภายในประเทศใหม้ากขึน้ โดยการปรบัเปล่ียนโปรแกรม
และแพคเกจการใหบ้รกิารเพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบักลุ่มลกูคา้ภายในประเทศ การขายแพคเกจในรูปแบบสมาชกิ 
(Membership) จะมีตัง้แต่ราคา 500,000 บาท และ 1,000,000 บาท โดยมีก าหนดอายุสมาชิก 1 ปี ณ เมษายน  2564              
มีรายไดจ้ากการขาย Membership จ านวนรวม 63.5 ลา้นบาท 

 สรุปเป้าหมายและผลลพัธใ์นปี 2563 

เป้าหมาย ผลลพัธ ์

1.  เริ่มรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นสขุภาพ โครงการ     
รกัษ “RAKxa Wellness & Medical Retreat” 

รายได้จากการให้บริการด้านสุขภาพโครงการ รักษ 
“RAKxa Wellness & Medical Retreat”  โดยในปี 2563 
โครงการรกัษมีรายไดจ้ากการขาย Membership จ านวน
รวม 35 ลา้นบาท  

2.  ตั้งเป้าหมายที่จะก่อสรา้งพัฒนาอาคารโรงงานและ
คลงัสินคา้ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนใหแ้ลว้เสร็จ

โครงการบางกอกฟรี เทรดโซน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ                   
251,000 ตารางเมตร อตัราการเช่าเฉล่ีย 84% ค่าเช่าเฉล่ีย 
183 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
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เต็มเนือ้ที่ดิน โดยจะมีพืน้ที่อาคารใหเ้ช่ารวมประมาณ 
300,000 ตารางเมตร 

3. ตั้ ง เป้ า หมาย ให้มี ร าย ได้จ ากการพัฒนาธุ รกิ จ
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายไม่นอ้ยกว่าปี 2562 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย มี ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ                   
รวมทั้งปี 2563 มีจ านวนเงิน 2,505 ลา้นบาท ลดลง 6% 
จากปี 2562  

4. ลดภาระหนี ้ด้วยการขายสินทรัพย์ประมาณ 1,600                 
ลา้นบาท ภายในปี 2564 

4.1 การจัดตั้งทรัสต์เพื่ อการลงทุนในสิทธิการเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ (“กองทรัสต์”)  เพื่อขายทรัพย์สิน
บางส่วนของพรอสเพคเขา้กองทรสัต ์ 

 

 

4.2 ขายที่ดินเปล่าที่บรษิัทยงัไม่มีแผนท่ีจะพฒันา 

ในปี 2563 ลดภาระหนี ้ด้วยการขายสินทรัพย์ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

4.1  พรอสเพคขายทรพัยสิ์นบางส่วนของโครงการจ านวน 
130,092 ตารางเมตร เพื่อโอนเขา้ทรสัตเ์พื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์พรอสเพค โลจิสติกส์
และอินดสัเทรียล (“กองทรสัต”์) เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
2,014 ลา้นบาท 

4.2 รายได้จากการขายที่ดินเปล่าจ านวน 71 ล้านบาท                       
โดยเป็นท่ีดินเปล่าที่บรษิัทยงัไม่มีแผนท่ีจะพฒันา 

5. ตั้ง เป้าหมายให้ธุ รกิจสนามกอล์ฟ และโครงการ                    
พารค์คอรท์ มีรายไดใ้หส้งูกว่าปี 2562 ประมาณ 10% 

เพิ่ ม รายได้จากธุ รกิ จสนามกอล์ฟ  และ โครงการ                            
พารค์คอรท์ 

(1) ธุ ร กิ จ สนามกอล์ฟ  มี ร าย ได้  100.7 ล้านบาท                            
ลดลง 15% จากปี 2562 เนื่องจากหยุดด าเนินการ
ชั่วคราวไป 42 วันจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 

(2)  โครงการพารค์คอรท์ มีรายได้ค่าเช่า 48  ล้านบาท 
เพิ่มขึน้11% จากปี 2562 

ส าหรบัเป้าหมายและกลยทุธข์องปี 2564 ที่บรษิัทไดว้างไว ้มีดงันี ้ 

1. บริษัทตัง้เป้าหมายในการขายอสังหาริมทรพัยใ์หม้ียอดขายไดเ้ทียบเท่าหรือใกลเ้คียงกับยอดขายของปี 
2563 ภายใตภ้าวะการแข่งขันในดา้นราคาของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก าลังซือ้ของลูกคา้ที่มีอยู่  จะมีการเปิด                    
3 โครงการใหม่ในไตรมาสที่ 3-4 ปี 2564 มลูค่าของ 3 โครงการรวม 2,347 ลา้นบาท มลูค่าโครงการเพื่อขายมีจ านวนรวม
ทัง้หมดประมาณ 2,714 ยนูิต คิดเป็นจ านวนเงิน 9,706 ลา้นบาท  

 2.  ธุรกิจดา้นการใหเ้ช่าและบริการของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (บริษัทย่อย) ในการพฒันา
อาคารคลงัสินคา้และโรงงานส าหรบัเช่า เพื่อที่จะเสริมศกัยภาพในการสรา้งรายไดธุ้รกิจบริการเป็นระยะยาว โดยมีการ
ลงทุนพฒันาโครงการใหม่เพิ่มเติม จ านวน 2 โครงการ คือ BFTZ 2 (เทพารกัษ์) และ โครงการ BFTZ 3 (บางนา – ตราด 
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กม.19) ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการ และการสรา้งอาคารคลงัสินคา้และโรงงานสั่งสรา้งแบบ Build-to-Suit 
66,000 ตารางเมตร และ 25,000 ตารางเมตร 

 3. การใหบ้ริการดา้นสุขภาพของ “RAKxa Wellness & Medical Retreat” มีการด าเนินการเต็มปีในปี 2564 
โดยไดเ้ริ่มเปิดด าเนินการ Grand Opening ไปเมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 และไดป้รบัแผนการตลาดจากเดิมที่มุ่งเนน้ตลาด
ต่างชาติเป็นเนน้ตลาดภายในประเทศเป็นหลกัก่อน 

 4. บรษิัทตัง้เป้าหมายเพื่อการบรหิารสภาพคล่องทางการเงินในปี 2564 โดยการขายที่ดินเปล่าที่ยงัไม่มีแผนจะ
พฒันาและการขายทรพัยสิ์นของบรษิัทรว่มทนุเขา้กองทรสัต ์

 5. บรษิัทตัง้เป้าหมายสดัส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (D/E) ที่ประมาณ 1.2 เท่า  

 ประธานไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม 
ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้ มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 42 ราย นับจ านวนหุน้รวมได้ 
740,717,321 หุน้ 

  หลงัจากที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ที่ประชุมมีมติรบัรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี                        
ที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2563 โดยที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  รบัรอง   จ านวน        740,717,321 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไม่รบัรอง   จ านวน              0 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จ านวน                          0   เสียง    

  บตัรเสีย  จ านวน           0 เสียง 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิน้สุดวันที ่31 
ธันวาคม 2563 

 ประธานไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้หท้ี่ประชมุพิจารณา 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปรายการที่ส  าคัญของงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบัญชีของบริษัทแลว้ ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2563 
บริษัทมีรายไดร้วม 3,446.5 ลา้นบาท ขาดทุนสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัทจ านวน 3.4 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทนุสทุธิ
ต่อหุน้ 0.003 บาท 

 ในส่วนของฐานะการเงินส าหรับปี 2563 บริษัทมีสินทรัพยร์วม 17,985.2 ล้านบาท หนี ้สินรวม 11,344.3                    
ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของบริษัท 6,641 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุน 1.71 เท่า และมีมูลค่าตาม
บญัชีต่อหุน้ 6.09 บาท ส าหรบัรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามส าเนางบการเงินของบริษัทซึ่งอยู่ในรายงานประจ าปี 2563                             
(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้ คณะกรรมการจึงเสนอขอใหท้ี่ประชมุ
พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษิัท 
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 นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชมุตามวาระจ านวน 5 ครัง้ และไดม้ีการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีของบรษิัทโดยไมม่ี
ผูบ้ริหาร เพื่อความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในการรายงานถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน 
ซึ่งผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้จ ากดัที่เป็นสาระส าคญั ทัง้นีง้บการเงินที่น าเสนอต่อผูถื้อหุน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
ความถูกต้องแล้ว รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่าถูกต้องใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามส าเนางบการเงินของบรษิัทท่ีไดจ้ดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้  

 ประธานไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม 
ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้ มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 43 ราย นับจ านวนหุน้รวมได้ 
740,717,421 หุน้ 

 หลงัจากที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของ
บริษัทประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของ             
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

  อนมุตัิ   จ านวน        740,717,421 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไม่อนมุตัิ   จ านวน                          0 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จ านวน                          0    เสียง    

  บตัรเสีย  จ านวน          0 เสียง 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้หท้ี่ประชมุพิจารณา 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                      
พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคับของบริษัทขอ้ 37. ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง 
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวน  
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบรษิัท เนื่องจากบรษิัทไดจ้ดัสรรเงินก าไรสทุธิไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
ครบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรไม่จดัสรรเงิน
ก าไรไวเ้ป็นทนุส ารองเพิ่มเติมอีก 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรารอ้ยละ 30 ขึน้ไปของก าไรสุทธิในแต่ละปี เนื่องจากผล
การด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 72,814,402 บาท 
คณะกรรมการบริษัทจึงไดพ้ิจารณาและเห็นว่าบริษัทควรที่จะงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2563  

 ประธานไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม 
ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้
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 หลังจากที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

  อนมุตัิ   จ านวน        740,717,421 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไม่อนมุตัิ   จ านวน                          0 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จ านวน                          0    เสียง    

  บตัรเสีย  จ านวน          0 เสียง 

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบก าหนดวาระซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ลือกตัง้เป็นกรรมการอีก
วาระหน่ึงจะขอออกจากหอ้งประชมุก่อนการลงมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้หท้ี่ประชมุพิจารณา 

 เลขานกุารท่ีประชมุไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า วาระนีเ้ป็นเรื่องที่จะตอ้งพิจารณาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั
และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัที่ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที่จะไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทไดอ้ีก ในปี 2564 มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระรวม 3 คน คือ 

 (1)  นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน ์ 

 (2)  นายธีรพนัธุ ์ จิตตาลาน    

 (3)  นางมาลยั รชัตสวรรค ์ กรรมการซึ่งไดล้าออกไปในระหว่างวาระตัง้แต่วนัท่ี 28 มกราคม 2564 

   บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบั
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่บริษัทก าหนดและเผยแพร่ไวบ้น
เว็บไซตข์องบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผูท้ี่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการมายงับรษิัท  

 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิในดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ความเหมาะสม
ดา้นคุณวุฒิ ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษิัท
ในช่วงที่ผ่านมาของกรรมการแลว้ เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม  

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย                
ไดพ้ิจารณากลั่นกรอง จึงเห็นสมควรเสนอขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาดงันี ้

 (1) ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน 

 (2) เลือกตัง้ใหน้ายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน ์ซึ่งเป็นกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครัง้นี ้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทใหม่อีกวาระหนึ่ง 

 (3) เลือกตัง้ใหน้ายธีรพนัธุ ์จิตตาลาน ซึ่งเป็นกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครัง้นีก้ลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบรษิัทใหม่อีกวาระหนึ่ง 
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 ประธานไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถาม 
ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี  ้

 เลขานุการที่ประชุมไดแ้จ้งวิธีการลงมติในวาระนี ้โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการก าหนดจ านวน
กรรมการของบริษัทและการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลทีละคน และจะรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงแจ้งให้                             
ผูถื้อหุน้ทราบ  

 หลงัจากที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิดงันี ้

 (1)  ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน 

 (2) เลือกตัง้ใหน้ายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน ์ซึ่งเป็นกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครัง้นี ้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทใหม่อีกวาระหนึ่ง 

  (3) เลือกตัง้ใหน้ายธีรพนัธุ ์จิตตาลาน ซึ่งเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครัง้นีก้ลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบรษิัทใหม่อีกวาระหนึ่ง 

 โดยที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้  

 1. ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน  

เห็นดว้ย  จ านวน         740,717,421 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
ไม่เห็นดว้ย   จ านวน            0 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
งดออกเสียง  จ านวน                   0 เสียง    
บตัรเสีย  จ านวน            0 เสียง 

 2. นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน ์ 

เห็นดว้ย  จ านวน         740,717,421 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
ไม่เห็นดว้ย   จ านวน            0 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
งดออกเสียง  จ านวน                   0 เสียง    
บตัรเสีย  จ านวน            0 เสียง 

 3. นายธีรพนัธุ ์จิตตาลาน 

เห็นดว้ย  จ านวน         740,717,421 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
ไม่เห็นดว้ย   จ านวน            0 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
งดออกเสียง  จ านวน                   0 เสียง    
บตัรเสีย  จ านวน            0 เสียง 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบ าเหน็จกรรมการ 

 ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุ ช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้หท้ี่ประชมุพิจารณา 

 เลขานกุารท่ีประชมุไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรเสนอขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  และเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยเป็นการจ่ายค่าเบีย้ประชุมส าหรับ 1) คณะกรรมการบริษัท                 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ  3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ
เฉพาะกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ ในอตัราค่าเบีย้ประชมุ ดงันี ้

  1.1  ประธาน                         25,000 บาทต่อครัง้  

  1.2 กรรมการท่านละ             15,000 บาทต่อครัง้  

 (2)  เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคนซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562                     
โดยค านวณตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2563 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั้งสิน้ 4 ท่าน  
รวมเป็นเงินบ าเหน็จจ านวน 940,000.- บาท เนื่องจากกรรมการบรหิารจ านวน 5 ท่าน ไดแ้จง้ขอไม่รบัเงินบ าเหน็จประจ าปี 
2563 

 ประธานไดส้อบถามที่ประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

 นางศิริพร วังศพ่าห ์ผูร้บัมอบฉันทะจากบริษัท ศุภาลัย พรอพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากัด, บริษัท หาดใหญ่
นครนิทร ์จ ากดั นายประทีป ตัง้มติธรรม และนางสาวชตุิมา ตัง้มตธิรรม ไดส้อบถามว่า บรษิัทมีผลการด าเนินงานท่ีขาดทนุ 
ซึ่งโดยปกติหากบรษิัทมีผลประกอบการขาดทนุส่ิงที่ควรท าคือ 1. งดจ่ายเงินปันผล และ 2. งดจ่ายเงินบ าเหน็จใหก้รรมการ
เพื่อแสดงสปิรติ (Spirit) แต่ในวาระนี ้บรษิัทกลบัเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิจ่ายเงินบ าเหน็จใหก้รรมการ ในฐานะผูถื้อหุน้จึงไม่
เห็นดว้ย และเหตใุดจึงเสนอจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการ  

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารไดช้ีแ้จงว่า ในส่วนของกรรมการบริหารจ านวน 5 คนไดแ้จง้ขอไม่รบัเงินบ าเหน็จ
ประจ าปีเป็นปีที่ 2 ส าหรับการเสนอให้จ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการในวาระนีเ้ป็นการจ่ายให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งเป็น
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร โดยถือว่าเป็นตัวแทนของผูถื้อหุน้ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อช่วย
ดแูลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาจ่ายเงินบ าเหน็จใหแ้ก่
กรรมการเหล่านี ้

 ประธานไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมว่า บรษิัทตระหนกัดีว่า ถึงแมว้่าผลประกอบการในปี 2563 ของบรษิัทจะมีผลขาดทุน 
แต่กรรมการแต่ละท่านก็ยังคงมีภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบต่อบริษัทและต่อผูถื้อหุน้เท่าเดิม คณะกรรมการบริษัท              
จึงพิจารณาและเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจงูใจและรกัษากรรมการที่มีความสามารถให้
รว่มงานกบับรษิัท เพื่อท าหนา้ที่สอดส่องดแูลการบรหิารงานของบรษิัท รวมทัง้มีความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการบรษิัท               

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามต่อไปแลว้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมาย                  
ใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 หลงัจากที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และ
เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 ดงันี ้ 
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 (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยเป็นการจ่ายค่าเบี ้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเฉพาะ
กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ ในอตัราค่าเบีย้ประชมุ ดงันี ้

  1.1 ประธาน                         25,000 บาทต่อครัง้ 

  1.2 กรรมการท่านละ             15,000 บาทต่อครัง้ 

(2) เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 โดย
ค านวณตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2563 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั้งสิน้ 4 ท่าน              
รวมเป็นเงินบ าเหน็จจ านวน 940,000.- บาท เนื่องจากกรรมการบรหิารจ านวน 5 ท่าน ไดแ้จง้ขอไม่รบัเงินบ าเหน็จประจ าปี 
2563 

โดยที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม 
ดงันี ้

  อนมุตัิ   จ านวน        497,355,586  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 67.1451   

  ไม่อนมุตัิ   จ านวน         243,361,835   เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 32.8549 

  งดออกเสียง  จ านวน                           0 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

  บตัรเสีย  จ านวน            0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

 ประธานไดม้อบหมายใหน้ายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท ์ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยชีแ้จงรายละเอียดใน
วาระนีใ้หท้ี่ประชมุพิจารณา 

 ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า  วาระนี ้จะเป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทขอ้ 31 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการ
พิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้            
นางสาวชรินรัตน์ นพรัมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์            
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชนารตัน ์จันทรห์วา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564  และก าหนดค่าตอบแทน
ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 1,550,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปีที่แลว้  

 บริษัทที่เป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างตน้มีคุณสมบัติตามที่ส  านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/ผูบ้ริหาร/ 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว  

 นางสาวชรินรัตน์ นพรัมภา ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก นางสาว
เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ไดร้ับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 3  ส าหรับนางสาวชนารตัน์                    
จนัทรห์วา ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทในปี 2562 

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน ไม่เคยเป็นผูล้งนามตรวจสอบงบการเงินของบรษิัท 
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 ประธานไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถาม 
ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี  ้

 หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติ แต่งตั้งให้นางสาวชรินรัตน์ นพรัมภา  ผู้สอบบัญชี 
รบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรตัน ์นิธิเกียรติพงศ  ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 
และ/หรือนางสาวชนารตัน ์จนัทรห์วา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564  และก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
1,550,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ                     
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  เห็นดว้ย  จ านวน        740,717,421 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไม่เห็นดว้ย   จ านวน                           0 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000   

  งดออกเสียง  จ านวน                           0   เสียง    

  บตัรเสีย  จ านวน           0 เสียง 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

 ทัง้นี ้ในระหว่างการประชมุจนถึงเวลาปิดการประชุมไดม้ีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมจนท าใหม้ีผูถื้อหุน้
มาเข้าร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 43 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 740,717,421 หุ้น คิดเป็น                
รอ้ยละ 67.8807 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

 หลงัจากนัน้ ที่ประชมุไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไปแลว้ ประธานในนามของคณะกรรมการบรษิัทไดก้ล่าว
ขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุมและใหก้ารสนบัสนุนกิจการของบริษัทมาดว้ยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม
เมื่อเวลา 15.11 น. 

 

  ลงชื่อ.........................................................ประธานที่ประชมุ 
                                                                                               ( นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ )  
                                                                            


