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                  บริษัท มันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 

           

เวลาและสถานท ี

 ประชมุเมือวนัศุกรที์ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00  น. ณ สาํนกังานของบรษิัทเลขที 345 อาคาร 345 สรุวงศ ์                                    

บรเิวณโถงชนั 1 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

เรมิการประชุม 

 นายศกัดชิยั วิรุฬหชี์ว เลขานุการทีประชมุไดแ้จง้ต่อทีประชมุว่า มีผูถ้ือหุน้ของบริษัทมาเขา้ร่วมประชุมทงัดว้ย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะจาํนวน 40 ราย นับเป็นจาํนวนหุน้ได ้740,706,221 หุน้ จากจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายได้แลว้

ทงัหมด 1,091,205,066 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 67.8797 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท ซงึครบเป็นองค์

ประชมุตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ ทงันี บรษัิทกาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ของบรษัิทประจาํปี 2564 ในวนัที 31 มีนาคม 2564 (Record Date) 

 เลขานกุารทีประชมุไดแ้นะนาํกรรมการของบริษัททีเขา้รว่มประชมุ ดงันี 

 1.  นายสุเทพ  วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการ 

 2.  นายวรสิทธิ    โภคาชยัพฒัน ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

 3. นางสาวดษุฎี ตนัเจรญิ  กรรมการผูจ้ดัการ 

 4.  นายอฏัฐ์ ทองใหญ่  อศัวานนัท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 5.  นายชยัยพล     ทิมสธีุพนัธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 6. นายธีรพนัธุ ์ จิตตาลาน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการทีไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. นางสุธิดา  สรุโิยดร  กรรมการและกรรมการบริหาร เนืองจากติดภารกิจอืน 

2. นางสาวรชันี  มหตัเดชกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร เนืองจากติดภารกิจอืน 

 ทงันี กรรมการบรษิัทมีจาํนวน 8 คน เขา้รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ยละ 75 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด  

 ผูส้อบบญัชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั ทีเขา้ร่วมประชมุคือ นางสาววิภาวรรณ   

ปัทวนัวิเวก 

 บริษัท โอเจ อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั ทาํหนา้ทีในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้และการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

 เนืองจากการจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจาํปี 2564 เป็นการรวมกนัของคนหมู่มากซงึอาจเป็น

ปัจจยัเสียงตอ่การแพรร่ะบาดของ COVID -19 เพือเป็นการป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 จงึไม่มีผูท้าํหนา้ทีเป็น

คนกลางและตรวจสอบการนบัคะแนน เพือจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
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 เลขานุการทีประชมุไดชี้แจงขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการประชมุและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 

ใหที้ประชมุทราบว่าเพือความสะดวกและรวดเรว็ในการประชมุผูถื้อหุน้จะปฏิบตัิดงันี 

 1. การลงมติในแต่ละวาระ จะใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถา้ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรือ                 

งดออกเสียง ถือว่าทีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิหรือเหน็ดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิัท  

 2. ถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะกรอกมติพรอ้มทังลงชือ

ในใบลงคะแนนเสียงทีบรษัิทไดแ้จกใหผู้ถื้อหุน้ตอนทีลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุแลว้  

 3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้นทีตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึงรายมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึงเท่านนั 

 4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนาํจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ไปหกัออกจาก

จาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียง สว่นทีเหลือจะถือว่าเป็นจาํนวนเสียงทีเหน็ดว้ย 

 5. การลงมติในแต่ละวาระการประชมุ ท่านประธานทีประชมุจะมอบหมายใหเ้ลขานุการทีประชมุช่วยสอบถาม

มตจิากทีประชมุและแจง้ผลการลงมติใหที้ประชมุทราบในแต่ละวาระต่อไป 

 เลขานุการทีประชมุไดแ้จง้ใหที้ประชมุทราบว่า เมือวนัที 8 ตลุาคม 2563 ถงึวันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้

เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือเขา้รบัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

บริษัทในปี 2564 ซึงไม่มีผูใ้ดเสนอวาระเพิมเติมหรือเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว และเมือวันที 29 

มีนาคม 2564 ถึงวันที 23 เมษายน 2564 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหน้าเกียวกับการประชุมสามัญ                  

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ซงึกไ็ม่มีผูใ้ดสง่คาํถามล่วงหนา้ 

 เลขานุการทีประชุมได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า เพือเป็นการป้องกันและลดความเสียงการแพร่ระบาดของโรค 

ติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ของบริษัทประจาํปี 2564 บริษัทจึงไดง้ดการจัด

ไมโครโฟนไวใ้หผู้ถื้อหุน้สอบถาม อย่างไรก็ตาม กรณีผูถื้อหุน้มคีาํถามสามารถส่งคาํถามโดยเขียนลงในกระดาษทีบริษัทได้

จดัเตรียมไวแ้ละส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีของบริษัท 

 หลงัจากนนั เลขานุการทีประชมุไดเ้รียนเชิญนายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการทาํหนา้ทีเป็นประธาน           

ทีประชมุเพือกล่าวเปิดประชมุและดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุต่อไป 

 ประธานไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้ือหุน้ทีไดม้าเขา้ร่วมประชมุในวันนีและไดก้ล่าวเปิดประชมุและดาํเนินการประชุม                     

ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี 

วาระท ี1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทประจาํปี 2563 

 ประธานเสนอขอใหที้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทประจาํปี 2563                     

ซงึประชุมเมือวนัที 29 เมษายน 2563 และบริษัทไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชมุใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพรอ้มหนงัสือเชิญ

ประชมุแลว้ 

 ประธานไดส้อบถามทีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมือไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดสอบถาม 

ประธานจงึขอใหที้ประชมุพิจารณาลงมตโิดยมอบหมายใหเ้ลขานุการทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 หลงัจากทีประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ ทีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจาํปี 

2563 ว่าถกูตอ้ง โดยทีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี 
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  รบัรอง   จาํนวน        740,706,221 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ    100.0000  

  ไมร่บัรอง   จาํนวน                          0    เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ          0.0000     

  งดออกเสียง  จาํนวน                          0 เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน          0 เสียง 

วาระท ี2  พจิารณารับรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทีผ่านมาและรายงานประจาํปี 

2563 

 ประธานไดม้อบหมายใหน้ายวรสทิธิ โภคาชยัพฒัน ์ประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบรษิัทช่วยชีแจงรายละเอียด                

ในวาระนีใหที้ประชุมพิจารณา   

    ประธานเจ้าหน้าทีบริหารไดชี้แจงต่อทีประชุมว่า บริษัทมีแผนการดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงานของ                

ปี 2563 โดยมีรายละเอยีดดงันี 

 ในไตรมาสแรกของปี 2563 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ส่งผล

ต่อเศรษฐกิจโลกในหลายดา้น ทงัการชะลอตวัและความถดถอยของสภาพเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยก็ไดร้บัผลกระทบ

ดงักล่าว ส่งผลใหค้วามตอ้งการซือบา้นของผูบ้ริโภคมีจาํนวนลดลง ในการรบัมือกบัสถานการณน์ัน ทีมงานบริหารของ

บริษัทไดต้ระหนกัดีถงึสถานการณด์งักล่าว จงึไดค้าํนึงถงึการสรา้งรายไดเ้ป็นสิงสาํคญั โดยไดเ้นน้การขายบา้นใหไ้ดต้าม

เป้าทีไดก้าํหนดไว ้ซงึมีมาตรการต่างๆ เพือส่งเสริมการขาย เชน่ การลดราคาบา้นลง การจดัแผนโปรโมชนัใหล้กูคา้  แมว้่า

จะทาํใหผ้ลกาํไรของการขายลดลงบา้ง แตเ่พือใหย้อดขายเป็นไปตามเป้า 

 อกีสงิหนงึทีทีมบรหิารไดใ้หค้วามสาํคญัคือการเพิมรายไดข้องธุรกิจเชา่และบริการ ในปี 2563 รายไดจ้ากธุรกิจ

เช่าและบริการต่างๆ รวมทงัสนามกอลฟ์ ไดเ้พิมขนึอย่างต่อเนืองมาตลอด 5 ปีทีผ่านมา โดยปี 2563 มี EBITDA (ผลกาํไร

สุทธิก่อนดอกเบียภาษี และค่าเสือมราคา) จากธุรกิจเช่าและบริการรวมประมาณ 350 ลา้นบาท ถึงแมจ้ะตอ้งรบัมือกับ

สถานการณ ์COVID-19 

 นอกจากนี เหตุการณห์นึงทีสาํคัญของบริษัทในปี 2563 คือการขายอาคารโรงงานและคลังสินคา้ของบริษัท 

พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด จาํนวน 130,000 ตรม. ใหก้ับทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์                     

พรอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์”)ในช่วงเดือนสิงหาคม ทาํให้มีรายได้รวมจากการขายเป็นเงิน                      

2,014.7 ลา้นบาท 

 ผลการดาํเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ มีรายละเอยีดดงันี 

1. ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์   เป็นธุรกจิหลกัของบริษัท ก็ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือไวรสัโคโรนา 

2019 (“COVID-19”) ทีส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2563 บริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ 

(Transfer) จาํนวน 622 ยนูิต คิดเป็นจาํนวนเงิน 2,505 ลา้นบาท ลดลง 175 ลา้นบาท  (-6%) เมือเปรียบเทียบกบัปี 2562 

และมียอดขายจาํนวน 612 ยูนิต คิดเป็นจาํนวนเงิน 2,487 ลา้นบาท รวมทงัสภาพเศรษฐกิจทีทาํใหก้าํลังซือของผูบ้ริโภค

ถดถอย บรษิทัจงึไดใ้หค้วามสาํคญัเรืองกระแสเงินสด และเพือเป็นการกระตุน้ยอดขาย เนืองจากภาวะการแข่งขนัสูงขึน จงึ

ตอ้งปรับกลยุทธร์าคาและโปรโมชนัเพือช่วยใหผู้บ้ริโภคทีกาํลังต้องการซือทีอยู่อาศัยและอยู่ระหว่างการตัดสินใจซือ
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สามารถตดัสินใจไดเ้ร็วขนึ จงึทาํใหอ้ตัราส่วนกาํไรขนัตน้ของธุรกิจอสงัหาริมทรพัยล์ดลงคิดเป็น 24.4% เทียบกบั ปี 2562 

ทีมีอตัรากาํไร 28.9%  

  ในปี 2563 บริษัทไดเ้ปิดโครงการใหม่จาํนวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการใหม่รวม 1,681 ลา้นบาท จาํนวน

รวม 522 ยูนิต สาํหรับมูลค่าโครงการรวมทังหมดของบริษัทมีจาํนวน 7,360 ล้านบาท จาํนวน 1,972 ยูนิต โดยเป็น

โครงการประเภททาวนโ์ฮมส ์และบา้นเดียว  

2. ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า โครงการพาร์ค คอร์ท มีจ ํานวน 42 ยูนิต รายได้จากค่าเช่าเพิมขึนจาก                                  

42 ล้านบาท เป็น 48 ล้านบาท (หรือเพิมขึน 11%)  อัตราการเช่าเฉลีย 86% ค่าเช่าเฉลีย 127,222 บาท/ยูนิต/เดือน                                             

ณ สินเดือนกมุภาพนัธ ์2564 มีผูเ้ชา่แลว้จาํนวน 40 ยนูิต คงเหลือหอ้งว่างจาํนวน 2 ยนิูต  

 3. ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ผลการดาํเนินงานของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด                           

(“พรอสเพค”) เป็นบริษัทย่อยดาํเนินธุรกิจในการพัฒนาอาคารคลังสินคา้และโรงงานสาํหรับเช่า ทีโครงการบางกอก                      

ฟรีเทรดโซน (BFTZ) ตงัอยู่บรเิวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที 23   

  ในปี 2563  พรอสเพคมีรายไดร้วมจาํนวน 741.7 ลา้นบาท เพมิขึน 124% ซงึส่วนหนงึเป็นกาํไรจากการขาย

ทรพัยส์ินเขา้ทรสัตเ์พือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์พรอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดสัเทรียล (“กองทรัสต”์)  

จาํนวน 345 ลา้นบาท กาํไรจากผลการดาํเนินงานทีเป็นเงินสด (EBITDA) เพิมขึนจาก 236.14 ลา้นบาท เป็น 275.15  

ลา้นบาท เพิมขึน 16% EBITDA Margin เพิมขึนจาก 72.7% เป็น 75.94% ต่อปี พืนทีส่วนทีเป็นอาคารคลงัสินคา้/โรงงาน

ก่อสรา้งแลว้เสร็จ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 251,000 ตารางเมตร เพิมขึนจาก 194,000 ตารางเมตร หรือเพิมขึน

ประมาณ 30% อตัราการเช่าเฉลีย 84% คา่เช่าเฉลีย 183 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

นอกจากนี พรอสเพคมีแผนขยายโครงการใหม่จาํนวน  2 โครงการ โดยทีดินอยูใ่นบริเวณใกลก้บัโครงการ

บางกอกฟรีเทรดโซน เป็นการต่อขยายจากโครงการเดิม โครงการใหม่อยู่ในทาํเลทีมีศักยภาพดีและมีฐานลูกคา้ โดยมี

รายละเอยีดดงันี 

(1) โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2 มีทาํเลทีตงัอยู่บนถนนเทพารักษ์ ตาํบลบางเสาธง (เสาธง), อาํเภอ     

บางเสาธง จงัหวัดสมทุรปราการ เนือทีดนิประมาณ 41.5 ไร่ อยูใ่นพืนทีผงัเมืองสีม่วง  สามารถพฒันาเป็นอาคารคลงัสินคา้

และโรงงานเพือเชา่ได ้พืนทีทงัหมดสามารถพฒันาเป็นพืนทีใหเ้ช่าได ้30,000 ตารางเมตร  

(2) โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 มีทาํเลทีตงัอยู่บนถนนเลียบคลองส่งนาํสุวรรณภูมิ (บางนา-ตราด                   

กม. 19) ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนือทีดินประมาณ 139.5 ไร่ อยู่ในพืนทีผังเมืองสีม่วง  

สามารถพัฒนาเป็นอาคารคลังสินค้าและโรงงานเพือเช่าได้ พืนทีทังหมดสามารถพัฒนาเป็นพืนทีให้เช่าได้ 95,000                       

ตารางเมตร  

บรษัิท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรตี์ บีเอฟทีแซด จาํกดั (บรษัิทรว่มทนุ) ประกอบธุรกจิคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า ซงึลงทนุ

โดยพรอสเพคถือหุน้รอ้ยละ 40 และบริษัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรตี์ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จาํกดั ถือหุน้รอ้ยละ 60 

เมือปี 2560 เพือลงทุนก่อสรา้งโรงงานใหเ้ช่าบนเนือทีดินประมาณ 93 ไร่ ในโครงการ Bangkok Fee Trade Zone ในปี 

2563 มีการก่อสรา้งอาคารโรงงานเพือเช่าแลว้เสร็จรวม 71,388 ตารางเมตร อตัราการเช่าเฉลีย 80% อตัราค่าเช่าเฉลีย 

226 บาท/ตารางเมตร/เดือน  
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ทงันี ในเดือนเมษายน 2564 บริษัทร่วมทุนจะก่อสรา้งอาคารโรงงานและคลังสินคา้เพือเช่าเพิมเติมแลว้

เสร็จอีก 16,600 ตารางเมตร รวมจะมีพืนทีใหเ้ช่า 87,988 ตารางเมตร ซงึส่วนหนึงของพืนทีเป็นจาํนวน 47,250 ตาราง

เมตรไดมี้ผูเ้ชา่แลว้ โดยเป็นการเชา่ระยะยาว18 ปี  

สาํหรบัผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์โดยเริมตงัแต่เดือนสิงหาคม 2563 มีอตัราการเช่าเฉลีย 95% กาํไร

ประมาณ 100 ล้านบาท Yield อัตราผลตอบแทนกับผู้ถือหน่วยประมาณ 11.1% มูลค่าทรัพยส์ินรวมของกองทรัสต ์                      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 3,760 ลา้นบาท 

4. ธุรกิจสนามกอลฟ์ ผลการดาํเนินงานของฟลอร่า วิลล ์กอลฟ์ แอนด ์คันทรี คลบั มีรายได ้101 ลา้นบาท 

ลดลง 15% จากปี 2562 ทีมีรายได ้119.54 ลา้นบาท ในปี 2563 มีกาํไร 7 ลา้นบาท จาํนวนนักกอลฟ์ทีเขา้มาใชบ้ริการ                

รถกอลฟ์มีจาํนวนเพิมขึนเป็น 86% จาก 79% ในปี 2562 และกาํไรจากผลการดาํเนินงานก่อนดอกเบียภาษีและค่าเสือม

ราคา (EBITDA) เท่ากบั 41 ลา้นบาท แมจ้ะตอ้งหยุดดาํเนินงานชวัคราวไป 42 วนัจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ 

COVID-19  สนามกอลฟ์มีการปรบัมาตรการเพือลดผลกระทบดงักล่าว โดยไดเ้ปิดใหบ้ริการทุกวนัจากเดิมทีเปิดใหบ้ริการ 

6 วนัตอ่สปัดาห ์   

 5.  ธุรกิจการใหบ้ริการดา้นสขุภาพ โครงการรกัษ “RAKxa Wellness & Medical Retreat”  

โครงการ รักษ เริมเปิดใหบ้ริการ (Soft Opening) เมือวันที 1 ตุลาคม 2563 และเปิดอย่างเป็นทางการ 

(Grand Opening) เมือวันที 1 ธันวาคม 2563  โดยใหบ้ริการดา้นการดูแลสุขภาพและฟืนฟูร่างกายต่างๆ รวมทังการ

ใหบ้รกิารหอ้งพกัจาํนวน 27 วิลลา่ ซงึปรบัลดลงจากเดิมทีจะเปิดใหบ้รกิารหอ้งพกัจาํนวน 60 วิลลา่ จากผลกระทบของการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลใหมี้การกาํหนดมาตรการควบคุมทีเกียวขอ้งกับการเดินทางระหว่างประเทศ จงึทาํให้

ลกูคา้ต่างประเทศยงัไม่สามารถเดินทางเขา้มาในประเทศไทยได ้โครงการรกัษจึงไดท้าํการปรบักลยทุธท์างการตลาดจาก

เดมิทีมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้จากตา่งประเทศปรบัเปลียนเป็นกลุม่ลกูคา้ภายในประเทศใหม้ากขนึ โดยการปรบัเปลียนโปรแกรม

และแพคเกจการใหบ้รกิารเพือใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ภายในประเทศ การขายแพคเกจในรูปแบบสมาชิก 

(Membership) จะมีตงัแตร่าคา 500,000 บาท และ 1,000,000 บาท โดยมีกาํหนดอายสุมาชกิ 1 ปี ณ เมษายน  2564   มี

รายไดจ้ากการขาย Membership จาํนวนรวม 63.5 ลา้นบาท 

 สรุปเปา้หมายและผลลพัธใ์นปี 2563 

เปา้หมาย ผลลพัธ ์

1.  เรมิรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ โครงการ     

รกัษ “RAKxa Wellness & Medical Retreat” 

รายได้จากการให้บริการด้านสุขภาพโครงการรักษ 

“RAKxa Wellness & Medical Retreat” โดยในปี 2563 

โครงการรกัษมีรายไดจ้ากการขาย Membership จาํนวน

รวม 35 ลา้นบาท  

2.  ตงัเป้าหมายทีจะก่อสรา้งพัฒนาอาคารโรงงานและ

คลงัสินคา้ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนใหแ้ลว้เสร็จ

เต็มเนือทีดิน โดยจะมีพืนทีอาคารใหเ้ช่ารวมประมาณ 

300,000 ตารางเมตร 

โครงการบางกอกฟรี เทรดโซน ก่อสร้างแล้ว เส ร็จ                   

251,000 ตารางเมตร อตัราการเช่าเฉลีย 84% คา่เชา่เฉลีย 

183 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
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เปา้หมาย ผลลพัธ ์

3. ตัง เป้า ห มา ยใ ห้มี ร าย ไ ด้จา กกา รพัฒ น า ธุ ร กิ จ

อสงัหารมิทรพัยเ์พือขายไม่นอ้ยกว่าปี 2562 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพือขาย มียอดโอนกรรมสิทธิ 

รวมทังปี 2563 มีจาํนวนเงิน 2,505 ล้านบาท ลดลง 6% 

จากปี 2562  

4. ลดภาระหนีด้วยการขายสินทรัพย์ประมาณ 1,600                 

ลา้นบาท ภายในปี 2564 

4.1 การจัดตังทรัส ต์เพื อการลงทุน ใน สิท ธิการ เช่า

อสังหาริมทรัพย์ (“กองทรัสต์”)  เพือขายทรัพย์สิน

บางส่วนของพรอสเพคเขา้กองทรสัต ์ 

 

 

4.2 ขายทีดนิเปล่าทีบรษัิทยงัไม่มีแผนทีจะพฒันา 

ในปี 2563 ลดภาระหนีด้วยการขายสินทรัพย์ โดยมี

รายละเอยีดดงันี 

4.1  พรอสเพคขายทรพัยส์ินบางส่วนของโครงการจาํนวน 

130,092 ตารางเมตร เพือโอนเขา้ทรสัตเ์พือการลงทุน

ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์พรอสเพค โลจิสติกส์

และอนิดสัเทรียล (“กองทรสัต”์) เป็นจาํนวนเงินทังสิน 

2,014 ลา้นบาท 

4.2 รายได้จากการขายทีดินเปล่าจาํนวน 71 ล้านบาท            

โดยเป็นทีดนิเปล่าทีบรษัิทยงัไม่มแีผนทีจะพฒันา 

5. ตังเป้าหมายให้ธุรกิจสนามกอล์ฟ และโครงการ                    

พารค์คอรท์ มีรายไดใ้หส้งูกวา่ปี 2562 ประมาณ 10% 

เพิม รา ยได้จา ก ธุ รกิจส น า ม ก อล์ฟ  แ ละ โค ร งกา ร                            

พารค์คอรท์ 

(1) ธุ ร กิจ ส น า ม ก อ ล์ฟ  มี ร า ย ไ ด้  100.7 ล้า น บ า ท                            

ลดลง 15% จากปี 2562 เนืองจากหยุดดําเนินการ

ชวัคราวไป 42 วันจากผลกระทบของการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 

(2)  โครงการพารค์คอรท์ มีรายได้ค่าเช่า 48  ล้านบาท 

เพมิขึน11% จากปี 2562 

สาํหรบัเปา้หมายและกลยทุธข์องปี 2564 ทีบรษัิทไดว้างไว ้มีดงันี  

1. บริษัทตังเป้าหมายในการขายอสังหาริมทรพัยใ์หมี้ยอดขายได้เทียบเท่าหรือใกลเ้คียงกับยอดขายของปี 

2563 ภายใตภ้าวะการแข่งขันในดา้นราคาของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละกาํลังซือของลูกคา้ทีมีอยู่ จะมีการเปิด                    

3 โครงการใหม่ในไตรมาสที 3-4 ปี 2564 มูลค่าของ 3 โครงการรวม 2,347 ลา้นบาท มูลค่าโครงการเพือขายมีจาํนวนรวม

ทงัหมดประมาณ 2,714 ยนูิต คิดเป็นจาํนวนเงนิ 9,706 ลา้นบาท  

 2.  ธุรกิจดา้นการใหเ้ช่าและบริการของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (บริษัทย่อย) ในการพัฒนา

อาคารคลงัสินคา้และโรงงานสาํหรบัเช่า เพือทีจะเสริมศกัยภาพในการสรา้งรายไดธุ้รกิจบริการเป็นระยะยาว โดยมีการ

ลงทุนพัฒนาโครงการใหม่เพิมเติม จาํนวน 2 โครงการ คือ BFTZ 2 (เทพารกัษ์) และ โครงการ BFTZ 3 (บางนา – ตราด 
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กม.19) ซงึขณะนีอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการ และการสรา้งอาคารคลงัสินคา้และโรงงานสงัสรา้งแบบ Build-to-Suit 

66,000 ตารางเมตร และ 25,000 ตารางเมตร 

 3. การใหบ้ริการดา้นสุขภาพของ “RAKxa Wellness & Medical Retreat” มีการดาํเนินการเต็มปีในปี 2564 

โดยไดเ้รมิเปิดดาํเนินการ Grand Opening ไปเมือวนัที 1 ธนัวาคม 2563 และไดป้รบัแผนการตลาดจากเดมิทีมุ่งเนน้ตลาด

ตา่งชาติเป็นเนน้ตลาดภายในประเทศเป็นหลกัก่อน 

 4. บรษัิทตงัเป้าหมายเพือการบริหารสภาพคล่องทางการเงินในปี 2564 โดยการขายทีดินเปล่าทียงัไม่มีแผนจะ

พฒันาและการขายทรพัยส์นิของบรษิทัรว่มทนุเขา้กองทรสัต ์

 5. บรษัิทตงัเปา้หมายสดัสว่นหนีสินต่อทนุ (D/E) ทีประมาณ 1.2 เท่า  

 ประธานไดส้อบถามทีประชุมว่า มีผู ้ถือหุน้ท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมือไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดสอบถาม 

ประธานจงึขอใหที้ประชมุพิจารณาลงมตโิดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนนิการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 42 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

740,717,321 หุน้ 

  หลงัจากทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชุมมีมติรบัรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี                        

ทีผ่านมาและรายงานประจาํปี 2563 โดยทีประชมุมีมตดิว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

  รบัรอง   จาํนวน        740,717,321 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไมร่บัรอง   จาํนวน              0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จาํนวน                          0   เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน           0 เสียง 

วาระท ี3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจาํปีสินสุดวันท ี31 

ธันวาคม 2563 

 ประธานไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหาร ชว่ยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

 ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้สรุปรายการทีสาํคัญของงบการเงินรวมของบริษัทประจําปีสินสุดวันที 31 

ธันวาคม 2563 ซงึไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้ สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2563 

บริษัทมีรายไดร้วม 3,446.5 ลา้นบาท ขาดทุนสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัทจาํนวน 3.4 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทุนสทุธิ

ตอ่หุน้ 0.003 บาท 

 ในส่วนของฐานะการเงินสาํหรับปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 17,985.2 ล้านบาท หนีสินรวม 11,344.3                    

ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของบริษัท 6,641 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนหนีสินต่อทุน 1.71 เท่า และมีมูลค่าตาม

บญัชีต่อหุน้ 6.09 บาท สาํหรบัรายละเอียดอืน ๆ ปรากฏตามสาํเนางบการเงนิของบริษัทซงึอยู่ในรายงานประจาํปี 2563                             

(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ทีไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้ คณะกรรมการจงึเสนอขอใหที้ประชุม

พิจารณาอนมุตังิบการเงนิของบริษัท 
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 นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชีแจงต่อทีประชุมเพิมเติมว่า ในปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชมุตามวาระจาํนวน 5 ครงั และไดมี้การประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษัทโดยไม่มี

ผูบ้ริหาร เพือความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในการรายงานถงึปัญหาหรือขอ้จาํกดัทีเกิดขึนจากการตรวจสอบงบการเงิน 

ซงึผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้จาํกดัทีเป็นสาระสาํคญั ทงันีงบการเงินทีนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

ความถูกต้องแล้ว รวมทังได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่าถูกต้องใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยรายละเอยีดอืนๆ ปรากฏตามสาํเนางบการเงนิของบรษิทัทีไดจ้ดัส่ง

ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้  

 ประธานไดส้อบถามทีประชุมว่า มีผู ้ถือหุน้ท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม 

ประธานจงึขอใหที้ประชมุพิจารณาลงมตโิดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมตใินวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 43 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

740,717,421 หุน้ 

 หลงัจากทีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชมุมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ

บริษัทประจาํปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 โดยทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของ             

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี 

  อนมุตั ิ   จาํนวน        740,717,421 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไมอ่นมุตั ิ  จาํนวน                          0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จาํนวน                          0    เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน          0 เสียง 

วาระท ี4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจา่ยเงนิปันผล 

 ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุชว่ยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

 เลขานุการทีประชุมได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด                      

พ.ศ.2535 และตามขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 37. กาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวน 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบรษัิท เนืองจากบริษัทไดจ้ดัสรรเงินกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย

ครบจาํนวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรไม่จัดสรรเงิน

กาํไรไวเ้ป็นทนุสาํรองเพมิเตมิอกี 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรารอ้ยละ 30 ขึนไปของกาํไรสุทธิในแต่ละปี เนืองจากผล

การดาํเนินงานของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 72,814,402 บาท 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นว่าบริษัทควรทีจะงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัท

ประจาํปี 2563  

 ประธานไดส้อบถามทีประชุมว่า มีผู ้ถือหุน้ท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมือไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดสอบถาม 

ประธานจงึขอใหที้ประชมุพิจารณาลงมตโิดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 
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 หลังจากทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ทีประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานของ

บริษัทประจาํปี 2563 โดยทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนดงันี 

  อนมุตั ิ   จาํนวน        740,717,421 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไมอ่นมุตั ิ  จาํนวน                          0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จาํนวน                          0    เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน          0 เสียง 

วาระท ี5 พจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 

 ประธานไดแ้จง้ใหที้ประชมุทราบว่า กรรมการทีครบกาํหนดวาระซงึไดร้บัการเสนอชือใหเ้ลือกตงัเป็นกรรมการอีก

วาระหนงึจะขอออกจากหอ้งประชมุก่อนการลงมติของทีประชมุผูถ้ือหุน้เพือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  

 ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุชว่ยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

 เลขานกุารทีประชมุไดชี้แจงต่อทีประชุมวา่ วาระนีเป็นเรืองทีจะตอ้งพิจารณาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท

และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดัทีกาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้

กรรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิทีจะไดร้บัการเลือกตงัใหก้ลบั

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษัิทไดอี้ก ในปี 2564 มีกรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระรวม 3 คน คือ 

 (1)  นายวรสิทธิ โภคาชยัพฒัน ์ 

 (2)  นายธีรพนัธุ ์ จติตาลาน    

 (3)  นางมาลยั รชัตสวรรค ์ กรรมการซงึไดล้าออกไปในระหว่างวาระตงัแต่วนัที 28 มกราคม 2564 

   บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 และเสนอชือบุคคลเพือรบั

การพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีบริษัทกาํหนดและเผยแพร่ไวบ้น

เว็บไซตข์องบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชมุและชือผูที้เหมาะสมเพือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตังเป็น

กรรมการมายงับรษิัท  

 คณะกรรมการซงึไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาคุณสมบตัิในดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ความเหมาะสม

ดา้นคณุวฒุิ ประสบการณแ์ละความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท

ในชว่งทีผ่านมาของกรรมการแลว้ เหน็ว่ามีคณุสมบตัเิหมาะสม  

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย                

ไดพ้ิจารณากลนักรอง จงึเหน็สมควรเสนอขอใหที้ประชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาดงันี 

 (1) กาํหนดใหค้ณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 คน 

 (2) เลือกตงัใหน้ายวรสิทธิ โภคาชัยพฒัน ์ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครงันี

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง 

 (3) เลือกตงัใหน้ายธีรพนัธุ ์จิตตาลาน ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครงันีกลับ

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบรษัิทใหม่อีกวาระหนึง 
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 ประธานไดส้อบถามทีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่ เมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถาม 

ประธานจงึขอใหท้ีประชมุพิจารณาลงมตโิดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 เลขานุการทีประชุมได้แจ้งวิธีการลงมติในวาระนี โดยขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติการกาํหนดจาํนวน

กรรมการของบริษัทและการเลือกตังกรรมการเป็นรายบุคคลทีละคน และจะรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงแจ้งให ้                           

ผูถื้อหุน้ทราบ  

 หลงัจากทีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชมุมีมตอินมุตัดิงันี 

 (1)  กาํหนดใหค้ณะกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 คน 

 (2) เลือกตงัใหน้ายวรสิทธิ โภคาชยัพฒัน ์ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครงันี

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง 

  (3) เลือกตงัใหน้ายธีรพนัธุ ์จติตาลาน ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครงันีกลบั

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบรษัิทใหม่อีกวาระหนึง 

 โดยทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี  

 1. กาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 คน  

เหน็ดว้ย  จาํนวน         740,717,421 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย   จาํนวน            0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสียง  จาํนวน                   0 เสียง    

บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง 

 2. นายวรสิทธิ โภคาชยัพฒัน ์ 

เหน็ดว้ย  จาํนวน         740,717,421 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย   จาํนวน            0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสียง  จาํนวน                   0 เสียง    

บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง 

 3. นายธีรพนัธุ ์จติตาลาน 

เหน็ดว้ย  จาํนวน         740,717,421 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย   จาํนวน            0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสียง  จาํนวน                   0 เสียง    

บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง 
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วาระท ี6 พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบาํเหน็จกรรมการ 

 ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุ ชว่ยชีแจงรายละเอยีดในวาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

 เลขานุการทีประชมุไดชี้แจงต่อทีประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอขอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนมุตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564  และเงินบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2563 โดยมีรายละเอยีดดงันี 

 (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 โดยเป็นการจ่ายค่าเบียประชุมสาํหรับ 1) คณะกรรมการบริษัท                 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ  3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 4) คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ

เฉพาะกรรมการทีเขา้ร่วมประชมุ ในอตัราค่าเบียประชมุ ดงันี 

  1.1  ประธาน                         25,000 บาทต่อครงั  

  1.2 กรรมการท่านละ             15,000 บาทต่อครงั  

 (2)  เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2563 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคนซึงเป็นอัตราเดียวกับปี 2562                     

โดยคาํนวณตามระยะเวลาในการดํารงตาํแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2563 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทังสิน 4 ท่าน  

รวมเป็นเงินบาํเหน็จจาํนวน 940,000.- บาท เนืองจากกรรมการบรหิารจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้จง้ขอไม่รบัเงนิบาํเหน็จประจาํปี 

2563 

 ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

 นางศิริพร วงัศพ่าห ์ผูร้บัมอบฉันทะจากบริษัท ศุภาลัย พรอพเพอรตี์ แมเนจเมน้ท ์จาํกัด, บริษัท หาดใหญ่

นครนิทร ์จาํกดั นายประทีป ตงัมตธิรรม และนางสาวชตุมิา ตงัมตธิรรม ไดส้อบถามว่า บรษัิทมีผลการดาํเนินงานทีขาดทุน 

ซงึโดยปกติหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุสิงทีควรทาํคือ 1. งดจา่ยเงนิปันผล และ 2. งดจา่ยเงนิบาํเหน็จใหก้รรมการ

เพือแสดงสปิริต (Spirit) แต่ในวาระนี บรษัิทกลบัเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัจ่ิายเงนิบาํเหน็จใหก้รรมการ ในฐานะผูถื้อหุน้จึงไม่

เหน็ดว้ย และเหตใุดจงึเสนอจา่ยเงินบาํเหน็จกรรมการ  

 ประธานเจา้หนา้ทีบริหารไดชี้แจงว่า ในส่วนของกรรมการบริหารจาํนวน 5 คนไดแ้จง้ขอไม่รบัเงินบาํเหน็จ

ประจาํปีเป็นปีที 2 สาํหรับการเสนอให้จ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการในวาระนีเป็นการจ่ายให้กับกรรมการอิสระ ซึงเป็น

กรรมการทีไม่ใช่กรรมการบริหาร โดยถือว่าเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัท เพือช่วย

ดแูลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้ คณะกรรมการจงึเห็นสมควรทีจะเสนอขอใหที้ประชมุพิจารณาจ่ายเงินบาํเหน็จใหแ้ก่

กรรมการเหล่านี 

 ประธานไดชี้แจงเพมิเติมว่า บรษิัทตระหนกัดีว่า ถงึแมว้า่ผลประกอบการในปี 2563 ของบรษิัทจะมีผลขาดทุน 

แต่กรรมการแต่ละท่านก็ยังคงมีภาระหนา้ทีและความรบัผิดชอบต่อบริษัทและต่อผูถื้อหุน้เท่าเดิม คณะกรรมการบริษัท              

จงึพิจารณาและเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอทีจะจูงใจและรกัษากรรมการทีมีความสามารถให้

รว่มงานกบับรษิทั เพือทาํหนา้ทีสอดส่องดแูลการบริหารงานของบริษัท รวมทงัมีความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการบรษิัท               

 เมือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีข้อสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมาย                  

ใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 หลงัจากทีประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ ทีประชุมมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 และ

เงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2563 ดงันี  
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 (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 โดยเป็นการจ่ายค่าเบียประชุมสาํหรับคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการเฉพาะ

กรรมการทีเขา้รว่มประชมุ ในอตัราคา่เบียประชมุ ดงันี 

  1.1 ประธาน                         25,000 บาทต่อครงั 

  1.2 กรรมการท่านละ             15,000 บาทต่อครงั 

(2) เงินบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2563 ในอตัรา 235,000 บาทต่อคน ซงึเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 โดย

คาํนวณตามระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2563 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทังสิน 4 ท่าน              

รวมเป็นเงินบาํเหน็จจาํนวน 940,000.- บาท เนืองจากกรรมการบรหิารจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้จง้ขอไม่รบัเงนิบาํเหน็จประจาํปี 

2563 

โดยทีประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุม 

ดงันี 

  อนมุตั ิ   จาํนวน        497,355,586  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 67.1451   

  ไมอ่นมุตั ิ  จาํนวน         243,361,835   เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 32.8549 

  งดออกเสียง  จาํนวน                           0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

  บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

วาระท ี7  พจิารณาแตง่ตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2564 

 ประธานไดม้อบหมายใหน้ายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท ์ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยชีแจงรายละเอียดใน

วาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

 ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า วาระนีจะเป็นการพิจารณาเพือให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ซึงกาํหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการ

พิจารณากลันกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตังให้            

นางสาวชรินรัตน ์นพรัมภา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน ์นิธิเกียรติพงศ ์           

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 7789 และ/หรือนางสาวชนารตัน์ จันทรห์วา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 

9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2564  และกาํหนดค่าตอบแทน

ใหแ้กผู่ส้อบบญัชีของบริษทัจาํนวนไม่เกนิ 1,550,000 บาท ซงึเท่ากบัปีทีแลว้  

 บริษัททีเป็นสาํนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอข้างต้นมีคุณสมบัติตามทีสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด และไม่มีความสมัพันธห์รือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/ผูบ้ริหาร/ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

 นางสาวชรินรัตน์ นพรัมภา ได้รับการเสนอชือเพือแต่งตังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก นางสาว

เนาวรัตน ์นิธิเกียรติพงศ ์ไดร้ับการเสนอชือเพือแต่งตังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที 3  สาํหรบันางสาวชนารัตน์                    

จนัทรห์วา ไดร้บัการเสนอชือเพือแต่งตงัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทในปี 2562 

 ทงันี ผูส้อบบญัชีทีไดร้บัการเสนอชือทงั 3 ท่าน ไมเ่คยเป็นผูล้งนามตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 
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 ประธานไดส้อบถามทีประชุมว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่ เมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถาม 

ประธานจึงขอใหที้ประชมุพิจารณาลงมตโิดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 หลังจากทีประชุมได้พิจารณาแล้ว ทีประชุมมีมติแต่งตังให้นางสาวชรินรัตน์ นพรัมภา ผู้สอบบัญชี 

รบัอนุญาตทะเบียนเลขที 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรตัน ์นิธิเกียรติพงศ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 7789 

และ/หรือนางสาวชนารตัน ์จนัทรห์วา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 9052 จากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2564  และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาํนวนไม่เกิน 

1,550,000 บาท โดยทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและ                     

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

  เห็นดว้ย  จาํนวน        740,717,421 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน                           0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000   

  งดออกเสียง  จาํนวน                           0   เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน           0 เสียง 

วาระท ี8 พจิารณาเรอืงอนื ๆ 

 ทงันี ในระหว่างการประชุมจนถงึเวลาปิดการประชมุไดมี้ผูถ้ือหุน้มาเขา้รว่มประชุมเพิมเติมจนทาํใหมี้ผูถื้อหุน้

มาเข้าร่วมประชุมทังด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 43 ราย นับเป็นจาํนวนหุ้นได ้740,717,421 หุน้ คิดเป็น                

รอ้ยละ 67.8807 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท 

 หลงัจากนนั ทีประชมุไม่มีเรืองอืนใดทีจะพิจารณาต่อไปแลว้ ประธานในนามของคณะกรรมการบรษิัทไดก้ล่าว

ขอบคณุผูถื้อหุน้ทุกท่านทีเขา้ร่วมประชุมและใหก้ารสนบัสนุนกิจการของบริษัทมาดว้ยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม

เมือเวลา 15.11 น. 

 

  ลงชือ.........................................................ประธานทีประชมุ 

                                                                                               ( นายสุเทพ วงศว์รเศรษฐ )  

                                                                          


