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บริษัท มันคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน)  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2565 

           

เวลาและสถานที 

 ประชุมเมือวนัองัคารที 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งคราวนบ์อลรูม ชนั 21 โรงแรมคราวนพ์ลาซา่ 

กรุงเทพ ลมุพินี พารค์ เลขที 952 ถนนพระรามที 4 แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

เริมการประชุม 

 นายศกัดชิยั วิรุฬหชี์ว เลขานุการทีประชมุไดแ้จง้ต่อทีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ของบริษัทมาเขา้ร่วมประชุมทงัดว้ย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะจาํนวน 112 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้543,025,941 หุน้ จากจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทงัหมด 1,091,205,066 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 49.7639 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท ซงึครบเป็นองค์

ประชุมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ ทงันี บรษัิทกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ของบรษัิทประจาํปี 2565 ในวนัที 31 มีนาคม 2565 (Record Date) 

 เลขานกุารทปีระชมุไดแ้นะนาํกรรมการของบริษัททีเขา้รว่มประชมุ ดงัน ี

 1.  นายสุเทพ  วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการ 

 2.  นายวรสิทธิ    โภคาชยัพฒัน ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

 3. นางสาวดษุฎี ตนัเจริญ  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 4. นางสุธิดา  สรุโิยดร  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 5. นางสาวรชันี  มหตัเดชกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 6.  นายอฏัฐ ์ทองใหญ่  อศัวานนัท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 7.  นายชยัยพล     ทิมสุธีพนัธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 8. นายธีรพนัธุ ์ จิตตาลาน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 ทงันี กรรมการบรษัิทมีจาํนวน 8 คน เขา้รว่มประชมุคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด  

 ทีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สาํนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จาํกัด ทาํหน้าทีเป็นคนกลางและ

ตรวจสอบการนบัคะแนน 

 ผูส้อบบญัชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั ทีเขา้ร่วมประชุมคือ นางสาวชรินรัตน ์                    

นพรมัภา 

 บรษัิท โอเจ อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั ทาํหนา้ทีในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้และการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ 

 เลขานุการทีประชมุไดชี้แจงขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการประชมุและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 

ใหท้ีประชุมทราบว่าเพือความสะดวกและรวดเรว็ในการประชมุผูถ้ือหุน้จะปฏิบตัิดงันี 
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 1. การลงมติในแต่ละวาระ จะใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถา้ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรือ                 

งดออกเสียง ถือว่าทีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิหรือเหน็ดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิัท  

 2. ถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะกรอกมติพรอ้มทงัลงชือ

ในใบลงคะแนนเสียงทีบรษัิทไดแ้จกใหผู้ถื้อหุน้ตอนทีลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุแลว้  

 3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้นทีตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึงรายมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนงึเท่านนั 

 4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนาํจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ไปหกัออกจาก

จาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียง สว่นทีเหลือจะถือว่าเป็นจาํนวนเสียงทีเหน็ดว้ย 

 5. การลงมติในแต่ละวาระการประชมุ ท่านประธานทีประชมุจะมอบหมายใหเ้ลขานุการทีประชมุช่วยสอบถาม

มตจิากทีประชมุและแจง้ผลการลงมติใหที้ประชมุทราบในแต่ละวาระต่อไป 

 เลขานกุารทีประชมุไดแ้จง้ใหที้ประชมุทราบว่า เมือวนัท ี12 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที 31 ธันวาคม 2564 บรษัิทได้

เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือเขา้รบัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

บริษัทในปี 2565 ซึงไม่มีผูใ้ดเสนอวาระเพิมเติมหรือเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว และเมือวันที 25 

มีนาคม 2565 ถึงวันที 20 เมษายน 2565 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหน้าเกียวกับการประชุมสามัญ                  

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ซงึกไ็ม่มีผูใ้ดสง่คาํถามล่วงหนา้ 

 เลขานุการทีประชุมได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า เพือเป็นการป้องกันและลดความเสียงการแพร่ระบาดของโรค 

ติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ของบริษัทประจาํปี 2565 บริษัทจึงไดง้ดการจัด

ไมโครโฟนไวใ้หผู้ถื้อหุน้สอบถาม อย่างไรก็ตาม กรณีผูถื้อหุน้มคีาํถามสามารถส่งคาํถามโดยเขียนลงในกระดาษทีบริษัทได้

จดัเตรียมไวแ้ละส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีของบริษัท 

 หลงัจากนนั เลขานุการทีประชมุไดเ้รียนเชิญนายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการทาํหนา้ทีเป็นประธาน           

ทีประชมุเพือกล่าวเปิดประชมุและดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุต่อไป 

 ประธานไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้ือหุน้ทีไดม้าเขา้ร่วมประชมุในวันนีและไดก้ล่าวเปิดประชมุและดาํเนินการประชุม                     

ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี 

วาระท ี1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทประจาํปี 2564 

 ประธานเสนอขอใหที้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทประจาํปี 2564                     

ซงึประชุมเมือวนัที 30 เมษายน 2564 และบริษัทไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชมุใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพรอ้มหนงัสือเชิญ

ประชมุแลว้ 

 ประธานไดส้อบถามทีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมือไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดสอบถาม 

ประธานจงึขอใหที้ประชมุพิจารณาลงมตโิดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 117 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

684,527,200 หุน้ 
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 หลงัจากทีประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ ทีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจาํปี 

2564 ว่าถกูตอ้ง โดยทีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี 

  รบัรอง   จาํนวน        684,527,200 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ    100.0000  

  ไมร่บัรอง   จาํนวน                          0    เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ          0.0000     

  งดออกเสียง  จาํนวน                          0 เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน          0 เสียง 

วาระท ี2  พจิารณารับรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทีผ่านมาและรายงานประจาํปี 

2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 ประธานไดม้อบหมายใหน้ายวรสทิธิ โภคาชยัพฒัน ์ประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบรษิัทช่วยชีแจงรายละเอียด                

ในวาระนีใหที้ประชุมพิจารณา   

    ประธานเจ้าหน้าทีบริหารไดชี้แจงต่อทีประชุมว่า บริษัทมีแผนการดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงานของ                

ปี 2564 แยกตามประเภทธุรกิจโดยมีรายละเอียดดงันี 

 1. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์การขายอสงัหารมิทรพัยเ์พืออยู่อาศยัและทีดินเปล่า เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยย์ังคงไดร้ับผลกระทบจาก Covid-19 ระลอกใหม่ ปี 2564 มีรายได ้2,481 ลา้นบาท 

(ประมาณ 73% ของรายได้รวม) ลดลง 2% เมือเทียบกับปี 2563 ทีมีรายได้ 2,530 ล้านบาท อัตราส่วนกาํไรขันต้น                      

เท่ากบั 18%  

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พืออยู่อาศัย (ไม่รวมขายทีดินเปล่า) 1,573 ลา้นบาท ลดลง 36%                       

เมือเทียบกับปี 2563 ทีมีรายได้ 2,459 ล้านบาท กาํไรขันต้นเพิมขึนจาก 24.5% ของรายได้ เป็น 26.1% ของรายได้ 

เนืองจากมีการควบคมุตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ  

ยอด Bookings รายไตรมาสแสดงใหเ้หน็ถงึแนวโนม้ ความตอ้งการบา้นพกัอาศยัในตลาดทีลดลงในปี 2564 

สืบเนืองจากผลกระทบ Covid-19 การแข่งขันในตลาดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายสูงขึน ผูป้ระกอบการรายใหญ่ไดป้รบัเปลียน

จากการสรา้งอาคารชดุ มาเป็นบา้นเดียวและทาวนเ์ฮา้สเ์พมิมากขึน ความสามารถในการผา่นเกณฑพิ์จารณาขอสนิเชือที

อยู่อาศยัของกลุ่มลกูคา้หลกัระดบัราคาบา้นราคาตาํกว่า 4 ลา้นบาท ลดลง เนืองจากสถาบนัการเงินมีความเข็มงวดในการ

อนมุตัสิินเชอืทีอยู่อาศยัมากขึน  

ดงันนั เพือรบัมือกบัสถานการณ์ในตลาดทีเกิดขึนดังกล่าว บริษัทจึงไดมี้การเลือนการเปิดตวับา้นแนวราบ

โครงการใหม่ออกไป ควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ส่งผลใหก้าํไรขันตน้ของการขายอสังหาริมทรพัยบ์้านแนวราบ

เพิมขึนเป็น 26.1%  และขายทีดินเปล่าทีไม่พรอ้มพฒันาและทีดินบางโครงการทีเริมตน้พฒันาออกไป ทาํใหบ้ริษัทรบัรู้

รายไดเ้พมิขนึ 908 ลา้นบาท เพมิขึนเมือเทียบกบัปี 2563 ทีมยีอดขาย 71 ลา้นบาท  ถงึแมว่้าจะมีกาํไรทีไม่มากนกั 

 2. ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า และการบริการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ผลการดําเนินงานของ                         

บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (“พรอสเพค”) ซงึเป็นบรษิัทย่อยของบริษัท พรอสเพคดาํเนินธุรกิจในการพฒันา
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อาคารคลังสินค้าและโรงงานสาํหรับเช่าโครงการบางกอกฟรี เทรดโซน (BFTZ) ตังอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด                         

กโิลเมตรที 23 

ในปี 2564 พรอสเพคมีรายได้ 432 ล้านบาท อัตราส่วนกําไรขันต้นเท่ากับ 53.1% เพิมขึน 2.3%                                

เมือเปรียบเทียบกบัปี 2563  ทีมีรายได ้423 ลา้นบาท 

 3. ธุรกิจสนามกอลฟ์ ผลการดาํเนินงานของฟลอร่า วิลล ์กอลฟ์ แอนด ์คันทรี คลับ มีรายได ้92 ลา้นบาท         

ลดลง 9% เมือเทียบกบัปี 2563 ทีมีรายได ้101 ลา้นบาท อตัราสว่นกาํไรขนัตน้เท่ากบั 36.7% 

จากสถานการณ ์Covid-19 ต่อเนืองมาจากปี 2563 มาตรการควบคุมของภาครฐัก็มีความเขม้งวดมากขนึ  

รวมทงัมาตรการสงัปิดสถานบรกิารต่างๆ ทาํใหส้นามกอลฟ์ตอ้งหยดุใหบ้รกิารชวัคราวตามมาตรการของรฐัรวมเป็นเวลา 

48 วนั ในปี 2564 และปิดเป็นเวลา 42 วนั ในปี 2563 จาํนวนนกักอลฟ์ลดลงเหลือ 45,584 คน เมือเปรียบเทียบกบัปี 2563 

ทีมีจาํนวนนักกอลฟ์ 47,080 คน โดยมีกาํไรจากผลการดาํเนินงานก่อนดอกเบียภาษีและค่าเสือมราคา (EBITDA)                              

จาํนวน 36 ลา้นบาท 

 4. ธุรกิจใหบ้ริการดา้นสุขภาพ โครงการรกัษ บางกะเจา้ มีรายได ้26 ลา้นบาท ซงึเปิดใหบ้ริการปลายปี 2563 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบโดยตรงอย่างมากต่อโครงการรกัษ ทีเปิดดาํเนินการมาเต็ม   

ปี 2564 ตอ้งหยุดการใหบ้ริการชวัคราวตามมาตรการของรฐัเป็นเวลา 58 วัน นอกจากนียงัมีเรืองการกาํหนดมาตรการ

ควบคมุทีเกียวขอ้งกบัการเดินทางระหว่างประเทศซงึสง่ผลกระทบทาํใหล้กูคา้ต่างประเทศ ซงึเป็นกลุม่ลกูคา้เป้าหมายหลกั

ยงัไม่สามารถเดินทางเขา้มาในประเทศไทยได ้สง่ผลใหมี้ผลขาดทนุ 107 ลา้นบาท 

 ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 3,413 ล้านบาท ลดลง 1% เมือเปรียบเทียบกับปี 2563 ทีมีรายได้ 3,446                    

ลา้นบาท โดยมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิ 185 ลา้นบาท อตัราส่วนกาํไรขนัตน้จากธุรกิจการใหเ้ช่าและบริการต่อ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ปรับลดลงเล็กน้อย โดยมีสัดส่วนเป็น 27.5% เมือเทียบกับปี 2563 ทีมีสัดส่วน                        

เป็น 29.4% 

 นอกจากนี ในปี 2564 บริษัทยงัมีรายไดจ้ากการขายโครงการ Park Court จาํนวน 1,120 ลา้นบาท และไดร้บั

ชาํระคืนเงินกูยื้มแก่บริษัทและธนาคารอีกจาํนวน 409 ลา้นบาท ในดา้นผลประกอบการของพรอสเพค และรายไดข้อง

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั (บริษัทย่อยทางออ้ม) จากการรบัจา้งบริหารทรสัตเ์พือการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยพ์รอสเพค โลจิสตกิสแ์ละอนิดสัเทรียล (“PROSPECT REIT”) เพมิขึน หากไม่นบัรวมผลการดาํเนินงานของ

โครงการรกัษ กาํไรขนัตน้จากธุรกิจการใหเ้ช่าและบริการ (Recurring Income) นบัว่าน่าพอใจ เนืองจากเป็นไปตามแผน

ในการเพมิรายไดป้ระจาํและกาํไรจากธุรกิจทียงัยืน   

 นางสาวรชันี มหตัเดชกลุ กรรมการบริหาร ไดร้ายงานความคืบหนา้ในการพฒันาธุรกิจโรงงานและคลงัสินคา้

ใหเ้ชา่ ซงึดาํเนินงานโดยบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (“พรอสเพค”) มีรายละเอยีดดงันี 

 พรอสเพค เป็นผู้นาํในด้านการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ก่อตังเมือปี 2553 โดยโครงการแรก                         

คือ Bangkok Free Trade Zone (“BFTZ 1”) เนือทีโครงการประมาณ 1,000 ไร่ ตงัอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.23 

พฒันาเป็นพืนทีโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่าแลว้กว่า 400,000 ตรม. และมีแผนจะก่อสรา้งเพิมขนึอีกกว่า 470,000 ตรม. 

ภายใน 4 ปีขา้งหนา้ 
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 เมือเดือนสิงหาคม 2563 ไดจ้ดัตงัทรสัตเ์พือการลงทุนในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยพ์รอสเพค โลจสิตกิสแ์ละ

อนิดสัเทรียล (PROSPECT REIT) เพือซอืโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่าเนือทีประมาณ 220,000 ตารางเมตร จาก BFTZ 1 

ในราคาค่าตอบแทนประมาณ 3,500 ลา้นบาท และบริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั (ซงึเป็นบริษัทย่อยทางออ้ม

ของบรษัิท โดยพรอสเพคซงึเป็นบริษทัย่อยของบรษัิทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9) เป็นบรษัิทจดัการ PROSPECT REIT 

 พรอสเพคมีโครงการจาํนวน 6 โครงการ อยู่บนทาํเลทีตงัหลกัๆ คือ บางนา-บางพลี, บางปะกง และวังน้อย 

รวมพืนที 1,880 ไร ่โดยมพืีนทีสามารถพฒันาเป็นอาคารคลงัสินคา้ใหเ้ชา่ประมาณ 870,000 ตารางเมตร ดงันี 

(1) โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1 ตงัอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.23 เนือทีโครงการ 993 ไร่ พัฒนาเป็น

พืนทีกอ่สรา้งอาคารคลงัสินคา้ใหเ้ช่าได ้400,000 ตารางเมตร  

(2)  โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2 ตงัอยู่บนถนนเทพารกัษ ์เนือทีโครงการ 38 ไร ่พฒันาเป็นพืนทีก่อสรา้ง

อาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าได ้30,000 ตารางเมตร  

(3) โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 ตงัอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.19  เนือทีโครงการ 139 ไร่ พฒันาเป็น

พืนทีกอ่สรา้งอาคารคลงัสินคา้ใหเ้ช่าได ้100,000 ตารางเมตร  

(4) โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 4 บางปะกง ตงัอยู่บนถนนบางนา-ตราดบริเวณ กม. 53 เนือทีโครงการ 

530 ไร ่พฒันาเป็นพืนทีกอ่สรา้งอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าได ้200,000 ตารางเมตร  

(5) โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 5 วังนอ้ย ตงัอยู่บนถนนพหลโยธิน ขาเขา้กม. 64 อาํเภอวงันอ้ย จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา เนือทีโครงการ 142 ไร ่พฒันาเป็นพืนทีกอ่สรา้งอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าได ้110,000 ตารางเมตร  

(6) โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 6 ตงัอยูบ่นถนนบางนา-ตราด กม.19 เนือทีโครงการ 38 ไร ่พฒันาเป็นพืนที

กอ่สรา้งอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าได ้30,000 ตารางเมตร  

 พรอสเพคมีรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 270 ลา้นบาท ลดลง 14.7% เมือเปรียบเทียบกบัปี 2563 ทีมีรายได ้

317 ลา้นบาท เนืองจากปี 2563 ไดข้ายทรพัยส์ินเขา้ PROSPECT REIT จงึทาํใหพ้รอสเพคมีพืนทีเช่าลดลง และมีรายได้

อนืเป็นกาํไรจากการขายทรพัยส์ินเขา้ PROSPECT REIT จาํนวน 346 ลา้นบาท กาํไรจากผลการดาํเนินงานก่อนดอกเบีย

ภาษีและค่าเสือมราคา (EBITDA) เป็นจาํนวน 284 ลา้นบาท อตัราสว่น EBITDA อยู่ที 75% ของรายได ้กาํไรสทุธิ 36 ลา้น

บาท พืนทีทีมีการเช่าเท่ากับ 125,687 ตารางเมตร อตัราการเช่าเฉลีย 83.60% ค่าเช่าเฉลีย 178.90 บาท/ตารางเมตร 

โดยรวมพรอสเพคไดร้บัผลกระทบเล็กนอ้ยจาก COVID-19 สว่นอตัราการเชา่และอตัราค่าเช่ายงัคงเป็นไปตามเดมิ 

 พรอสเพคมีแผนทีจะแบ่งขายพืนทีโรงงานและคลงัสินคา้เขา้ทรสัตเ์พือการลงทุนในสิทธิการเช่า (PROSPECT 

REIT) ทุกปี เพือทีจะให้มี  EBITDA และอัตราส่วน EBITDA อยู่ในระดับสูงและให้ครอบคลุมถึงรายจ่ายลงทุนของ                           

แต่ละปีดว้ย 

 ผลการดาํเนินงานของทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์ และ                            

อินดัสเทรียล (PROSPECT REIT)  ซึงพรอสเพคเป็นผู้บริหาร PROSPECT REIT โดยในปี 2564 PROSPECT REIT                           

มีรายไดจ้ากการเช่าและบริการเท่ากับ 438 ลา้นบาท รายได้รวมเท่ากบั 443 ลา้นบาท กาํไรจากผลการดาํเนินงานก่อน

ดอกเบียภาษี และค่าเสือมราคา (EBITDA) เป็นจาํนวน 294 ลา้นบาท อตัราสว่น EBITDA อยู่ที 81.5% ของรายได ้
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 บริษัทลงทุนใน PROSPECT REIT คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8.92 ของจาํนวนหน่วยทรสัตที์ออกและเสนอขาย                        

คิดเป็นจาํนวนเงิน 218 ลา้นบาท ณ สินปี 2564 อตัราการเช่าเฉลีย 93.8% ค่าเช่าเฉลีย 173 บาท/ตารางเมตร โดยเมือ                        

วันที 15 มีนาคม 2565 PROSPECT REIT ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน  0.26 บาทต่อหน่วยกองทรสัต ์ รวมจ่ายเงิน

ปันผลนบัตงัแตว่นัก่อตงัจนถงึปัจจุบนัคิดเป็นจาํนวน 1.1158 บาทต่อหน่วยกองทรสัต ์

 นางสาวดุษฎี ตนัเจริญ กรรมการบริหารไดชี้แจงเกียวกบัการดาํเนินงานธุรกิจใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ โครงการ

รักษ “RAKxa” โดยในปี 2564 เป็นปีทีท้าทายมากสาํหรับ RAKxa เนืองจากสถานการณ์ Covid-19 ระลอก 3 และ                        

ระลอก 4 ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของโครงการในไตรมาสที 2 และไตรมาสที 3 ทีตอ้งหยุดการใหบ้ริการชวัคราว

ตามมาตรการของรฐัเป็นเวลา 58 วนั นอกจากนียงัมีเรืองการกาํหนดมาตรการควบคมุทีเกียวขอ้งกบัการเดินทางระหว่าง

ประเทศทาํให้ลูกคา้ต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางเขา้มาในประเทศไทยได้อีกดว้ย ซึงในระหว่างทีหยุดใหบ้ริการ 

กจิกรรมตา่งๆ ในดา้นการขายและการตลาดกไ็ดห้ยดุชะงกัลงดว้ย เมือประเทศไทยเปิดใหช้าวต่างชาติเดนิทางเขา้ประเทศ

ไดไ้ตรมาสที 4 จงึมีอตัราการเขา้พกัเฉลีย 18% ในเดือนธนัวาคม 

 ในระหว่างทีการเปิดประเทศเพือรบัลูกคา้ต่างชาติยังไม่สามารถดาํเนินการได ้RAKxa ไดป้รบักลยทุธเ์พือให้

เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ภายในประเทศเพิมขึน โดยมีการปรบัแพ็คเกจเพือใหเ้หมาะสม และตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม

ลูกคา้ชาวไทย ซงึเดิมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายจะเป็นชาวต่างประเทศ แพ็คเกจทีออกแบบไวจ้ะเป็น 5 คืน, 7 คืน ไปจนถึง                     

14 คืน แต่ในส่วนของกลุ่มลูกคา้ในประเทศมีข้อจาํกัดคือนิยมใชบ้ริการแต่ไม่พักอาศัย ความตอ้งการในการเข้าพักจะ                     

สนัลง จึงไดป้รบัเปลียนการใหบ้ริการแบบแพ็กเกจ เจาะกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดไดเ้พิมโปรแกรม 1 วัน และ 2 วัน                      

1 คืน รูปแบบการใหบ้รกิารทางดา้นดูแลสุขภาพเฉพาะรายบุคคล เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นรายบุคคล                     

มีทงัโปรแกรมป้องกันการเกิดโรค  เวชศาสตรก์ารชะลอวยั การแกไ้ขอาการนอนไม่หลบั และการเพิมประสิทธิภาพทาง

ร่างกาย ซงึไดร้บัการตอบรบัทีดี รวมทงัเสนอขายรูปแบบการใหบ้ริการ Membership ณ เดือนมีนาคม 2565 มียอดขาย 

Membership สะสมรวม  87 ลา้นบาท ในสว่นของแพค็เกจราคา Membership มีทงั 500,000 บาท และ 1,000,000 บาท  

 เมือเดือนพฤศจิกายนปี 2564 เริมเปิดรับนักท่องเทียวต่างชาติทีจะเดินทางเข้าประเทศไทย ภาครัฐปรับ                      

ลดมาตรการต่างๆ เพือกระตุน้การท่องเทียว RAKxa ก็ไดเ้ริมกิจกรรมดา้นการตลาดในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศเหมือนเดิม

ในขณะเดียวกันก็ยงัคงเนน้กลุม่ลกูคา้ภายในประเทศต่อไปดว้ย และเชือมนัว่าหลงัจากทีเปิดประเทศอยา่งเตม็รูปแบบแลว้ 

RAKxa จะสรา้งความสาํเร็จในตลาด Wellness ระดบัต่างประเทศ 

 ในส่วนของการลงทุนร่วมกับโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์โดยการจัดตงับริษัทร่วมทุนใหม่ร่วมกันในสัดส่วน                     

การลงทุน 50 : 50 โดยบริษัท อารเ์อก็ซ ์เวลเนส จาํกดั (ซงึเป็นบรษิัทย่อยของบริษัทโดยบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนประมาณ

รอ้ยละ 100) ร่วมทุนกบั บริษัท ไวทัลไลฟ์ อลัไลอนัซ ์จาํกดั (ซึงเป็นบริษัทย่อยของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร)์ ซงึบริษัท                   

ร่วมทุนนีไดจ้ดัตงัแลว้เมือวันที 4 เมษายน 2565 เพือทีจะพัฒนาโครงการ Wellness ภายใตแ้บรนด ์RAKxa จะเป็นการ

ใหบ้รกิารทีกวา้งและหลากหลายมากขนึ เพือเขา้ถึงทุกกลุม่ลูกคา้ในทุกมิติ ดงันี (1) การส่งเสรมิ (Enhancement) (2) การ

ปอ้งกนั (Prevention) (3) การรกัษา (Cure) และ (4) การฟืนฟ ู(Restoration)  

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารได้ชีแจงเพิมเติมว่า ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า และธุรกิจให้บริการ                           

ดา้นสุขภาพ เป็น 2 ธุรกิจใหม่ทีบริษัทได้เดินมาถูกทาง และเป็นธุรกิจทีมีศักยภาพ ธุรกิจโรงานและคลังสินคา้ใช้เช่า                        

จากการทีประเทศไทยเป็นฐานการผลิตไดร้ับการยอมรบัจากต่างชาติมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซงึปัจจุบนัก็มาอยู่ใน
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รูปแบบการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส ์(Logistics) โดยเฉพาะพืนทีดา้นตะวันออก อีสเทิรน์ซีบอรด์ บางนา-ตราด บางปะกง 

โดยจะเนน้พืนทีสีม่วง ซงึพรอสเพคก็เป็นผูเ้ชียวชาญในการพัฒนาโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน มีชือเสียง ไดร้บัความ

ไว้วางใจจากลูกคา้ ในปีทีผ่านมาจะเน้นจุดขายแบบการสรา้งโรงงานและคลังสินคา้สังสรา้ง (Build-to-Suit) จับกลุ่ม

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ 

สรุปเปา้หมายและผลลพัธใ์นปี 2564 

เปา้หมาย ผลลพัธ ์

1. บริษัทตังเป้าหมายในการขายอสังหาริมทรัพย์ให้มี

ยอดขายไดใ้กลเ้คียงกบัปี 2563  

   - เปิดตวั 3 โครงการใหม่ มูลคา่รวม 2,347 ลา้นบาท 

 

    

- รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพือขายรวม 2,481 

ล้านบาท รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพือขาย                   

(ไม่ รวม ทีดิน เปล่ า )  1,573 ล้าน บาท ล ดลง 36%                        

เมือเปรียบเทียบกบัปี 2563 

- จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก

ใหม่ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 ได้ส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจอสังหาริมทรพัยเ์พือขายเป็นอย่างมากทังในด้าน

กาํลงัซือทีลดลงและการแข่งขันทีสูงขึน จึงปรบัเปลียน

แผนโดยการเลือนการเปิดตัวโครงการใหม่ออกไป และ

การขา ยท รัพ ย์สิ น ที ไม่ พร้อมพัฒ น าอ อกไป เ พื อ

เสรมิสรา้งสภาพคลอ่งใหแ้กบ่รษิทั 

- กาํไรขนัต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรพัยเ์พือขาย เพิมขึน

เป็น 26.1% ของรายได ้จากปี 2563 ทีมีสดัส่วน 24.5% 

ของรายได ้เนืองจากมีการควบคมุตน้ทนุและค่าใชจ่้าย 

 

2) พรอสเพค เนน้การสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้สงัสรา้ง 

(Build-to-Suit) 

 - BFTZ 5 จะส่งมอบพืนทีเช่าให้แก่ Makro ประมาณ 

66,000 ตารางเมตร จะประมูลการก่อสรา้ง Build-to-

Suit อกีประมาณ 25,000 ตารางเมตร  

-  BFTZ 2 (เทพารักษ์) และ BFTZ 3 (บางนา-ตราด  

กม.19) อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 

 

- เป็นไปตามแผนทุกโครงการ และเป็นไปตาม Schedule 

ทีกาํหนด 

- ก่อสร้างและส่งมอบพืนทีเช่าให้แก่ Siam Makro เพิม

ประมาณ 100,000 ตารางเมตร 

- พัฒนา 2 โครงการใหม่คือ BFTZ 4 (บางปะกง) และ  

BFTZ 6 (บางนา-ตราด กม.19) 

3) RAKxa Wellness มีการรบัรูร้ายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

 

- จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก

ใหม่ในปี 2564 จึงไม่มีนักท่องเทียวชาวต่างชาติเดิน

ทางเขา้มาตามทีคาด โครงการจงึไดป้รบัเปลียนแผนโดย

มุ่งไปทีกลุ่มลูกค้าในประเทศ และการให้บริการทีเน้น

ความปลอดภัย อตัราการเขา้พักเริมดีขึนในช่วงท้ายๆ 

ของปี แต่ก็ยังส่งผลให้โครงการมีผลประกอบการที

ขาดทนุ ซงึสว่นหนงึนนักเ็นืองมาจากค่าเสือมราคา 
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เปา้หมาย ผลลพัธ ์

4) เนน้การบรหิารสภาพคล่อง 

- ลดสดัส่วนหนีสินจากการขายทีดนิ T77 และทีดนิอืนๆ 

- รบัรูก้ระแสเงินสดจากการขายทรพัยส์นิของบริษัทร่วม

ทนุ Frasers ใหแ้กก่องทรสัต ์

 

 

 

- รายไดจ้ากการขายทีดินเปล่าไม่พรอ้มพฒันาและทีดิน

โครงการรวม  908 ลา้นบาท 

- การขายทรัพย์สินของบริษัทร่วมทุน Frasers ให้แก่

กองทรัสต์ยังเป็นไปตามแผนและอยู่ระหว่างขันตอน

ดาํเนินการ 

- รายไดจ้ากการขายโครงการ Park Court จาํนวน 1,120 

ล้านบาท และได้รับชําระคืนเงินกู้ยืมแก่บริษัทและ

ธนาคารอกี 409 ลา้นบาท 

 

5) ตงัเปา้สดัส่วนหนีสินต่อส่วนทนุทีระดบั 1.2 เท่า ภายใน

ปลายปี 2564  

 

 สัดส่วนหนีสินต่อทุน (D/E Ratio) ปลายปี 2564 อยู่ที

ระดบั 1.68 เท่า สงูกว่าเป้าทีตงัไวเ้นืองจาก (1) เพมิการ

ลงทุนใน  Prospect (2) ผลการดํา เนินงานขาดทุน                      

(3) ยอดตวัสัญญาใชเ้งิน 739.5 ลา้นบาทจากการขาย 

Park Court และ (4) การปฏิบติัตามระเบียบการบันทึก

บญัชี TFRS 16  

  

สาํหรบัเปา้หมายและกลยทุธข์องปี 2565 ทีบรษัิทไดว้างไว ้มีดงันี 

1. ตงัเปา้ยอดขายอสงัหารมิทรพัยที์ประมาณ 1,740 ลา้นบาท จากโครงการทีเปิดขายอยู่แลว้ในปัจจบุนั 

2. พรอสเพคตงัเป้าจะก่อสรา้งพนืทีคลงัสนิคา้และโรงงานใหแ้ลว้เสรจ็อกีประมาณ 105,000 ตารางเมตร 

3. พรอสเพคจะขายพืนทีคลังสินคา้ใหแ้ก่ PROSPECT REIT ประมาณ 50,000 ตารางเมตร ในไตรมาส 4 

ของปี 2565 

4. BFTZ5 จะสง่มอบพืนทีเช่า Phase 1 ประมาณ 56,000 ตารางเมตร ใหแ้ก ่Siam Makro ในไตรมาส 1 ของ

ปี 2566  

5. RAKxa จะมีกระแสเงนิสดในจดุทีคุม้ทนุ (Break-even) ในไตรมาส 4 ของปี 2565 

6. ตงัเปา้สดัส่วนหนีสินต่อส่วนทนุ ทีประมาณ 1.5 เท่า ภายในสนิปี 2565 

 กลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจระยะกลางถึงระยะยาวของบริษทัสาํหรบัปี 2565 - 2567 คือการสรา้งรายไดป้ระจาํ

ทียงัยืน (Recurring and Sustainable Earnings)  เนืองจากสภาพเศรษฐกิจในขณะนี พรอสเพคและ RAKxa จะเป็นธุรกิจ

หลักในกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจเพือสร้างรายได้และกําไรทียงัยืน รวมทังชะลอการลงทุนพัฒนาดา้นอสังหาริมทรัพย ์                    

บา้นแนวราบเพือขาย สรุปไดด้งันี 

1. พรอสเพค ซงึเป็นผูน้าํในดา้นพฒันาโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า ขยายการลงทุนในโรงงานและคลงัสินคา้

ให้เช่า มีโครงการต่างๆ ทีอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นพืนทีคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ารวมประมาณ 500,000                          

ตารางเมตร  
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พรอสเพค ประสบความสาํเร็จในการสรา้งรายไดแ้ละกาํไรจากการขายพืนทีคลงัสินคา้และโรงงานใหแ้ก่ทรสัต์

เพือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยพ์รอสเพค โลจิสตกิสแ์ละอินดสัเทรียล (PROSPECT REIT)และยงัคงมีแผนที

จะขายพืนทีคลงัสินคา้และโรงงานทีจะสรา้งใหม่ตอ่ไปใหแ้ก่กองทรสัต ์(REIT) ในระยะเวลา 4 ปีขา้งหนา้ 

2. การลงทุนต่อเนืองในธุรกิจของ RAKxa แมว่้าสถานการณ ์COVID-19 จะมีผลกระทบต่อ RAKxa แต่บริษัท

ยงัคงมีความมนัใจในศกัยภาพของธุรกิจ Wellness  

มีแผนขยาย RAKxa Wellness ออกไปยังทําเลทีตังทีมีศักยภาพ โดยมี RAKxa Wellness and Medical 

Retreat – บางกระเจ้าเป็น Flagship โดยโครงการทีจะขยายต่อไปเป็นโครงการแรกคือ Rose Garden ตงัอยู่สวนสาม

พราน ซงึคาดว่าจะเปิดดาํเนินการไดใ้นปลายปี 2565 

การร่วมทุน 50 : 50 กับบริษัท  ไวทัลไลฟ์  อัลไลอันซ์ จํากัด  (ซึง เ ป็นบริ ษัทย่อยของโรงพยาบาล                               

บาํรุงราษฎร)์ โดยไดจ้ดัตงับริษัทร่วมทุนเรียบรอ้ยแลว้เมือวันที 4 เมษายน 2565 เพือลงทุนพฒันาศูนยส์่งเสริมสุขภาพ 

สถานพยาบาล และสถานฟืนฟสูขุภาพในทาํเลทีตงัตา่งๆ ทีเหมาะสม 

3. การลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พือขายจะเป็นไปอย่างระมดัระวังและชะลอการเปิดตวัโครงการ

ใหม่ในปี 2565 ออกไปเนืองจาก COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจทีส่งผลต่อกาํลังซือของกลุ่มเป้าหมายทีลดลงเป็นอย่าง

มากและการแข่งขนัทีสงูขนึของตลาดบา้นแนวราบ โดยจะมุ่งเนน้ขายบา้นโครงการทีมีอยู่ในปัจจบุนั 

4.   การขายทีดนิเปล่าทีไม่พรอ้มพฒันาและทรพัยสิ์นทีไม่ใช่ธุรกจิหลกัออกไป 

ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

นายสิทธิโชค บญุวณิชย ์ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเกียวกบัแนวโนม้และทิศทางของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์บรษิัทจะ

มีการปรบัราคาขาย และอตัราดอกเบียธนาคารกบัผลกระทบของการกูซื้อบา้นของลูกคา้โครงการของบรษัิทจะเป็นอยา่งไร  

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ไดชี้แจงว่า เนืองจากบริษัทไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรพัยร์ายใหญ่ 

ในปี 2563 และปี 2564 รายได้จากการขายโครงการของบริษัทจะอยู่ในระดับ 2,000 ล้านบาท และ 1,500 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ก่อนหนา้นีบริษัทมีทีดินทีซือมาเป็นระยะเวลานานมาพฒันาทาํโครงการ เมือเปรียบเทียบกบั 2-3 ปี ทีผ่านมา

บริษัทตอ้งซือทีดินใหม่เพือมาทาํการพัฒนา บริษัทจึงไดร้บัผลกระทบจากตน้ทุนทีดินทีสูงขึน ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขนัตน้

ลดลง อย่างไรก็ตามยอดขายในช่วงไตรมาสที 1 ของปี 2565 มีแนวโน้มดีขึน เนืองจากยอดขายทีผ่านการตรวจสอบ                     

สินเชือแลว้ (Pre-Approve) ดีขึนจากอัตราส่วน 45-50% ในปี 2564 เป็น 60-70% ในปี 2565 จึงมีแนวโนม้ว่าจะเป็นไป

ตามเป้าการขายอสงัหารมิทรพัยที์ประมาณไว ้ 

นายสมชยั สุชาติเจรญิยิง ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเกียวกบัภาระภาษีทีดินและสิงปลูกสรา้งของบริษัทในปี 2565 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดและการสูร้บระหว่างรสัเซียกับยูเครนจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และบริษัท

ยงัคงจะเนน้การขายบา้น หรือเพมิธุรกิจอืนๆ  

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้ชีแจงว่า เรืองภาษีทีดินและสิงปลูกสร้าง ในส่วนของทีดินเปล่าอยู่ระหว่าง

การศึกษารายละเอียด ส่วนทีดินทีใชใ้นการประกอบธุรกิจสนามกอลฟ์ สมาคมธุรกิจสนามกอลฟ์ไดม้ีการประชุมและ                       

ส่งเรืองเพือขอใหร้ฐับาลไดพิ้จารณาเกียวกบัอตัราการเก็บภาษีทีดินและสิงปลกูสรา้ง สาํหรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาด
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ของโควิดและการสูร้บระหว่างรสัเซียกบัยเูครนเป็นเรืองทีคาดการณไ์ดย้าก อย่างไรก็ตาม ตามทีรฐับาลไดป้ระกาศยกเลิก

ระบบ Test & Go โดยให้มีผลตังแต่วันที 1 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัท สําหรับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์บริษัทยังคงเน้นการขายบ้านเดียวและทาวน์เฮ้าส ์โดยสัดส่วนรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 70:30                      

ดงันี (1) ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พือขายมีสดัส่วนรายไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 70 และ (2) ธุรกิจโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่าและ

ธุรกิจใหบ้ริการดา้นสุขภาพมีสดัส่วนรายไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 30 สาํหรบัธุรกิจทีจะมีเพิมขนึในปี 2565 จะเป็นไปตามทีไดแ้จง้

ใหที้ประชมุรบัทราบไปแลว้ขา้งตน้  

นางสาวนารี แซ่ลี  ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามผลประกอบการธุรกิจการ

ใหบ้ริการดา้นสุขภาพ บริษัทมีมาตรการในการควบคุมตน้ทุนหรือการบริหารตน้ทุนการให้บริการดา้นสุขภาพอย่างไร 

เพือใหล้ดลงและใกลเ้คียงกบัรายได ้ในส่วนของงบกาํไรขาดทุนหนา้ 155 ในหมวดค่าใชจ่้าย ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย

จาํนวน 232.52 ลา้นบาทคืออะไร ในเรืองของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน บริษัทมีพัฒนาการและมีแผน                         

ทีจะดาํเนินการอย่างไร  

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ไดชี้แจงว่าตน้ทนุและค่าใชจ้่ายของธุรกจิการใหบ้ริการดา้นสขุภาพ ไม่สามารถนาํมา

เปรียบเทียบกับรายได ้เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบโดยตรงอย่างมากต่อรายได้                     

จงึส่งผลต่อผลการดาํเนินงาน  อย่างไรก็ตามบรษิัทมีการดแูลควบคมุค่าใชจ่้ายอย่างเหมาะสม เชน่ เงนิเดือนของพนักงาน

จะตาํกวา่ทวัไปโดยจะไดร้บัเป็นคา่เซอรว์ิสชารจ์แทน เป็นตน้ สาํหรบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรปัชันจะปรากฎตาม

แบบ 56-1 One Report ทีไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

นางสุธิดา  สุริโยดร กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน ไดชี้แจง

เกียวกับตุน้ทุนในการจดัจาํหน่ายเมือเปรียบเทียบกบัปี 2563 ก็จะเป็นสดัส่วนต่อยอดขายทีใกลเ้คียงกันกบัปี 2564 คือ 

เป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดขนึจากการขาย เชน่ การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย การโอนกรรมสิทธิ เป็นตน้   

นางสาววรพรรณ งามโรจนวณิชย ์ผูร้บัมอบฉันทะจากบริษัท บีซีเอช โฮลดิง จาํกดั ไดส้อบถามเกียวกบัธุรกิจ

ใหม่ 2 ธุรกิจ คือ (1) ธุรกิจคลงัสินคา้และโรงงานใหเ้ช่า และ (2) ธุรกิจใหบ้ริการดา้นสุขภาพ จะเติบโตกีเปอรเ์ซ็นตใ์นอีก                   

3 ปีขา้งหน้า และคาดว่าจะมีสดัส่วนรายไดเ้ป็นเท่าใด ตงัเป้ากาํไรจากผลการดาํเนินงานก่อนดอกเบียภาษีและค่าเสือม

ราคา (EBITDA) ในปี 2565 – ปี 2566 เท่าใด และแนวโนม้ในอนาคตคาดว่าจะลดการดาํเนินธุรกจิอสงัหาริมทรพัยห์รือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้ชีแจงว่า ธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า ในปี 2563 มีการขายทรัพยส์ิน                        

เขา้กองทรัสต ์จึงมีกาํไรจากผลการดาํเนินงานก่อนดอกเบียภาษีและค่าเสือมราคา (EBITDA) จาํนวน 618 ลา้นบาท                       

แต่ปี 2564 ไม่มีการขายทรพัยส์ิน จงึมี EBITDA 284 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามบริษัทตงัเป้าทีจะขายพืนทีคลงัสินคา้ใหแ้ก่

กองทรัสต์ ประมาณ 50,000 ตารางเมตรต่อปี ดังนันกาํไรจากผลการดาํเนินงานก่อนดอกเบียภาษีและค่าเสือมราคา 

(EBITDA) ของธุรกิจคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่าใน 3-4 ปีขา้งหนา้ คาดว่าน่าจะประมาณ 608 ลา้นบาท เนืองจากมีพืนที

สามารถพฒันาเป็นอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประมาณ 870,000 ตารางเมตร 

สาํหรับธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ บริษัทได้ลงทุนร่วมกับบริษัทย่อยของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์                       

ซงึโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์เป็นโรงพยาบาลชนันาํของประเทศ มีความชาํนาญในเรืองการดแูลสุขภาพ การแพทยแ์ละการ

พยาบาล  โดยไดจ้ัดตังบริษัทร่วมทุนใหม่ในสัดส่วนการลงทุน 50 : 50 เรียบร้อยแล้ว โดยตังเป้าไว้ใน 3 ปีข้างหน้า                     



                                                                                11 

 

ธุรกิจคลงัสินคา้และโรงงานใหเ้ช่า และธุรกจิดา้นสุขภาพจะสามารถมีอตัราส่วนกาํไรขนัตน้จากธุรกจิการใหเ้ช่าและบริการ

ตอ่รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิมขนึจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 70 

นายกาํพนธ ์อศัวศิริวิลาศ ผูร้บัมอบฉนัทะจากนางสาวภัทรน์นัท ์อศัวศิรวิิลาศ ไดส้อบถามเกียวกบั โครงการ

รกัษ ถา้จะใหคุ้ม้ทนุจะตอ้งมีอตัราการเขา้พกัเท่าใด 

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ไดชี้แจงว่า ในเดือนธนัวาคมปี 2564 มีอตัราการเขา้พกัเฉลียรอ้ยละ 18  จากจาํนวน

วิลล่าทีเปิดดาํเนินการ 27 ยนูิต จาํนวนวิลล่าทีก่อสรา้งแลว้เสร็จมีทงัสิน 60 ยนูิต ซงึจาํนวน 33 ยนูิตยงัไม่ตกแต่งอปุกรณ ์

เนืองจากสถานการณ ์Covid – 19 แต่ปัจจุบนัก็ไดม้ีการตกแต่งอุปกรณ์เข้าไปเพิมขึนอีก 5 ยูนิตแลว้ จุดคุม้ทุนก็น่าจะ

ประมาณอตัราการเขา้พกัเฉลียรอ้ยละ 50   

นางอารยา รุ่งตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเกียวกบั ตุน้ทุนในการจดัจาํหน่ายจาํนวน 232,521,666 บาท และ

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 608,074,384 บาท ทาํไมจงึสงูขนึ รายไดภ้าษีเงนิได ้และกองทรสัตคื์ออะไร  

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ไดชี้แจงว่า กองทรสัตคื์อ นิติบุคคลทีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือ ก.ล.ต. มีกฎหมายเขา้มารบัรองอย่างชดัเจน กองทุนส่วนใหญ่จะไปลงทุนในหุน้ กองทรสัตห์ลักๆ 

ลงทุนในทรัพยส์ิน ทรัพยส์ินในทีนีคือโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า  กองทรัสตมี์การซือขายกันในตลาดหลักทรัพย์                         

แหง่ประเทศไทย 

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน ได้ชีแจงว่า ต้นทุนในการ                

จัดจาํหน่าย เป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการขาย เช่น การขายบา้นหรือทีดิน ก็จะมีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ 

ค่าใชจ่้ายทุกอย่างทีเกียวข้องก็จะอยู่ในหมวดนี รวมทังค่าใช้จ่ายเพือให้เกิดยอดขาย เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์                             

ซงึตอ้งควบคมุใหอ้ยู่ในระดบัทีเป็นเปอรเ์ซน็ตใ์กลเ้คียงกบัรายไดที้คาดหวงัว่าจะเกิดขนึ เมือพจิารณาสดัส่วนของค่าใชจ่้าย

ในส่วนนีกบัยอดขาย เปรียบเทียบกบัปี 2563 แลว้ บรษิทัยงัสามารถควบคมุใหอ้ยู่ในสดัสว่นทีปกต ิ

สาํหรบัค่าใชจ่้ายในการบริหาร กมี็ทงักรณีทีกระทบกบักระแสเงินสดและไม่กระทบกบักระแสเงินสด คา่ใชจ้่าย

ในการบริหารทีไม่กระทบต่อกระแสเงินสด เช่น ค่าเสือมราคา เนืองจากธุรกิจใหบ้รกิารดา้นสุขภาพ โครงการรกัษตอ้งรบัรู้

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายจากค่าเสือมราคาของอาคารสถานที เครืองมือและอปุกรณต์่างๆ ทีตอ้งจดัเตรียมใหบ้รกิารอย่างครบ

วงจร แมจ้ะอยู่ในช่วงเวลาทียงัไม่สามารถเปิดใหบ้ริการอย่างเตม็รูปแบบไดก้็ตาม จงึตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามมาตรฐาน

บญัชีแมจ้ะยงัไมมี่ยอดขายเกิดขึน นอกจากนีก็ยงัมีค่าใชจ้่ายในส่วนของบุคลากร ซงึเป็นผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง มีการเพิม

แผนการฝึกอบรมพนกังานทุกจุดเพือใหโ้ครงการมีความพรอ้มและมีประสทิธิภาพมากขึนเมือตอ้งมีการเปิดใหบ้ริการอย่าง

เตม็รูปแบบ อยา่งไรก็ตามบรษิัทยงัคงมีการควบคมุและวางแผนค่าใชจ้่ายอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณใ์นชว่งนี  

ในสว่นของรายไดภ้าษีเงินได ้โดยปกติหากผลประกอบการมีกาํไร ภาษีเงินไดจ้ะมีสดัส่วนอยู่ทีรอ้ยละ 20 ของ

รายได ้แต่ในกรณีนีไดต้งัเป็นค่าใชจ่้ายเนืองจากประมาณการไวว้่าบริษัทจะมีกาํไรภายใน 5 ปี ถดัจากนีไป ดงันัน บรษัิท                

จึงตงัขึนมาเป็นรายไดภ้าษีเงินได้ เมือใดทีบริษัทมีกาํไรก็สามารถทีจะนาํผลขาดทุนสะสมไปใชป้ระโยชนท์างภาษีได ้                         

ซงึจะใชร้ะยะเวลา 5 ปีภาษี  
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เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้

เลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 130 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

783,967,262 หุน้ 

  หลงัจากทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชุมมีมติรบัรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี                        

ทีผ่านมาและรายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวน

เสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

  รบัรอง   จาํนวน        783,967,262 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไมร่บัรอง   จาํนวน              0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จาํนวน                          0   เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน           0 เสียง 

วาระท ี3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจาํปีสินสุดวันท ี31 

ธันวาคม 2564 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสุธิดา  สรุิโยดร กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและ

บญัชีการเงิน ชว่ยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพจิารณา 

กรรมการบรหิารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงิน ไ ด้ส รุ ป ร า ย ก า ร ที ส ํา คั ญ ข อ ง                  

งบการเงินรวมของบริษัทประจาํปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ซงึไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบญัชีของ

บริษัทแลว้ สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 19,040.52 ลา้นบาท หนีสินรวม 12,572.09 ลา้น

บาท ส่วนของผูถ้ือหุน้ 6,468.44 ลา้นบาท รายไดร้วม 3,413.07 ลา้นบาท ขาดทุนสุทธิ 185.31 ลา้นบาท ขาดทุนต่อหุน้ 

0.1698 บาท   

สาํหรบัรายละเอียดอืน ๆ ปรากฏตามสาํเนางบการเงินของบริษัทซงึอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 

One Report) ในรูปแบบ QR Code ทีไดจ้ัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาแลว้ คณะกรรมการจึงเสนอขอใหที้ประชุมพิจารณา

อนมุตังิบการเงินของบริษัท 

นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชีแจงต่อทีประชุมเพิมเติมว่า ในปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชมุตามวาระจาํนวน 4 ครงั และไดมี้การประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษัทโดยไม่มี

ผูบ้ริหาร เพือความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในการรายงานถงึปัญหาหรือขอ้จาํกดัทีเกิดขึนจากการตรวจสอบงบการเงิน 

ซงึผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้จาํกดัทีเป็นสาระสาํคญั ทงันีงบการเงินทีนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

ความถูกต้องแล้ว รวมทังได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่าถูกต้อง                                  

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดอืนๆ ปรากฏตามสาํเนางบการเงินของบริษัททีได้

จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้  

 

 



                                                                                13 

 

ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

นางอารยา รุ่งตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า เหตใุดปี 2564 บริษัทจึงมีผลการดาํเนินงานขาดทุนมากกว่าปี 

2563 ในขณะทีมีรายไดใ้กลเ้คียงกนั 

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ไดชี้แจงว่า ตามทีไดช้แีจงใหที้ประชมุรบัทราบแลว้ในวาระทีแลว้ เนืองจากธรุกิจการ

ให้บริการด้านสุขภาพ เริมเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมปี 2563 ดังนันต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากค่าเสือมราคา                          

จึงมีจาํนวนน้อยกว่าในปี 2564 ทีไดเ้ปิดดาํเนินงานเต็มปี และในปี 2564 ยังไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

COVID -19 ทาํใหก้ารเปิดใหบ้ริการตอ้งล่าชา้จากแผนการเดิม รวมทงัผลกระทบจากการหยดุใหบ้ริการเป็นการชัวคราว

ตามมาตรการของรัฐ แต่บริษัทยังคงต้องรับรู ้ค่าเสือมราคาเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีเต็มปีจึงทาํให้ผลการ

ดาํเนนิงานขาดทนุ 

นางอารยา รุ่งตระกูล ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิมเติมว่า ค่าเสือมราคาอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหาร                           

ในปี 2563 คิดค่าเสือมราคาไม่เต็มปี มีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากับ 660 ลา้นบาท ในขณะทีปี 2564 คิดค่าเสือมราคา

เต็มปี มีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากับ 608 ลา้นบาท เหตุใดจึงน้อยกว่าและขัดแย้งกัน และต้นทุนการใหบ้ริการดา้น

สขุภาพจาํนวน 132 ลา้นบาท คืออะไร  

กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงนิ ไดช้ีแจงว่า ค่าเสือมราคาเพิมขึน

ตามสดัสว่นปกติของตวัมนัเอง และบรษัิทก็พยายามควบคมุค่าใชจ้า่ยในส่วนอืนๆ ทีสามารถจะควบคมุได ้ทาํใหค้า่ใชจ่้าย

ของปี 2564 โดยรวมลดลงเมือเทียบกับปี 2563 และเมือพิจารณาจากกาํไรขันต้นของแต่ละธุรกิจจะเห็นว่าธุรกิจ

อสงัหาริมทรพัยเ์พือขายมีการขายทีดินออกไปมีกาํไรขนัตน้ทีลดลง กท็าํใหภ้าพรวมของธุรกิจอสงัหาริมทรพัยล์ดลงจาก

ปกตดิว้ย และยงัมีเรืองของตน้ทนุทางการเงินทีสงูขนึจากปี 2563 อกีดว้ย  

สาํหรบัตน้ทุนการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ ประกอบดว้ย ค่าเสือมราคาของอาคารสถานทีทีใหบ้ริการก็จะอยู่ใน

ตน้ทุนส่วนนี และค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรทีบริษัทจะตอ้งจัดเตรียมความพรอ้มไว้เพือให้บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ                       

เมือเปิดประเทศ 

เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้

เลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

หลงัจากทีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชมุมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ

บริษัทประจาํปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 โดยทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของ             

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี 

  อนมุตั ิ   จาํนวน        783,967,262 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไมอ่นมุตั ิ  จาํนวน                          0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จาํนวน                          0    เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน          0 เสียง 
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วาระท ี4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจา่ยเงนิปันผล 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสุธิดา  สรุิโยดร กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและ

บญัชีการเงิน ชว่ยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพจิารณา 

กรรมการบรหิารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงินไดชี้แจงต่อทีประชมุวา่ ตามมาตรา 

116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 37. กาํหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม                     

ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนีจะมีจาํนวนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบรษัิท  

ทงันี บริษัทไดจ้ัดสรรเงินกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบจาํนวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรารอ้ยละ 30 ขึนไปของกาํไรสุทธิในแต่ละปี เนืองจากผล

การดาํเนินงานของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 141,841,171 บาท 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นว่าบริษัทควรทีจะงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัท

ประจาํปี 2564 

ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

  นางอารยา รุ่งตระกูล ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า ถงึแมผ้ลการดาํเนินงานของบริษัทขาดทุน แต่บริษัทยังมีกาํไร

สะสม บรษัิทจงึควรจา่ยปันผล 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ไดชี้แจงว่า ในสถานการณที์ตลาดเงินตลาดทุนมีความผนัผวนไม่แน่นอน ประกอบ

กบัเพือใหแ้ผนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามเปา้หมายทีวางไว ้บริษัทจงึมีความจาํเป็นทีจะตอ้งรกัษาสภาพคล่อง

ทางการเงนิ จึงไดพ้จิารณางดจ่ายเงนิปันผลจากกาํไรสะสม 

นางอารยา รุ่งตระกูล ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิมเติมว่า บริษัทสามารถออกหุน้ปันผล หรือ ออก Warrant หรือ

เพมิทุนก็ได ้ซงึบริษทัยงัคงรกัษาสภาพคล่องทางการเงนิไวไ้ด ้

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ไดชี้แจงว่า เนืองจากบริษัทอยู่ระหว่างการเปลียนแปลงโครงสรา้งธุรกิจ จงึมีความ

จาํเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทุน ธุรกิจโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่าจะทาํยอดขายจากการพฒันาพืนที 400,000 ตารางเมตร ใหเ้ป็น 

870,000 ตารางเมตร จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนในการพฒันา โดยจะมาจากเงินกูส้่วนหนึง และเงินลงทุนส่วนหนึง ในส่วน

ของธุรกิจอนืๆ ก็จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน ตามทีไดช้ีแจงแผนการดาํเนินธุรกิจในปี 2565 นอกจากนี บรษิัทก็มีแผนทีจะขาย

ทีดินเปล่าทีไม่พรอ้มพัฒนาและทรพัยส์ินทีไม่ใช่ธุรกิจหลักออกไปเพือรกัษาสภาพคล่องและนาํเงินทีไดจ้ากการขายมา

ลงทุนในธุรกจิใหม่ แทนการเพิมทนุทีจะทาํใหผู้ถื้อหุน้ตอ้งมีการลงทนุเพิม 

ประธานไดชี้แจงเพิมเติมว่า ตามทีประธานเจา้หนา้ทีบริหารไดชี้แจงใหที้ประชุมรบัทราบว่าในการขยายธุรกิจ 

จาํเป็นตอ้งใชเ้งินกู ้แต่จะใชเ้งินกูเ้ต็ม 100% ของโครงการไม่ได ้บรษัิทจาํเป็นตอ้งมีกระแสเงินสดไวส้่วนหนึงเพือเป็นการ

ลงทุนในการขยายกิจการต่อไป การเพิมทุนคงเป็นทางเลือกสดุทา้ยเพราะไม่ไดช่้วยบริษัทในเรืองนี และผูถื้อหุน้ก็ไม่ไดร้ับ

ประโยชนอ์ะไร อาจจะไดร้บัผลกระทบเมือเพมิทุนแลว้ก็มีส่วนสะทอ้นราคาหุน้ในตลาดเนืองจากจาํนวนหุน้ทีเพิมขนึ ดงันนั

การบรหิารถา้ไม่จาํเป็นกไ็ม่ควรเพิมทุน ควรใชท้นุทีบรษัิทมีอยู่ในการพฒันาเพือขยายธุรกิจต่อไป  
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นางอารยา รุ่งตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามรายละเอียดของกระแสเงินสดจาํนวน 164 ลา้นบาท ตามทีปรากฏ

อยู่ในงบการเงินของบรษัิท 

กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชีแจงว่า งบกระแสเงินสด                      

มาจาก การประกอบธุรกิจ การกู้ และการลงทุน หากกระแสเงินสดของบริษัทมาจากการกูย้ืมมาก ก็จะมีผลกระทบกับ

ตน้ทุนทางการเงินซงึจะมีผลทาํใหง้บกาํไรขาดทุนมีปัญหาอีก ก็จะมีคาํถามจากผูถื้อหุน้อีกว่าทาํไมผลการดาํเนินงาน

ขาดทนุ การบรหิารเงิน จาํเป็นตอ้งลดตน้ทนุทางการเงินและการรกัษาสภาพคล่องกเ็ป็นปัจจยัในการดาํเนินงาน 

นางอารยา รุง่ตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า เนืองจากการเปลียนแผนการดาํเนินธุรกจิของบริษัทและความไม่

ชาํนาญในธุรกจิการใหบ้ริการดา้นสขุภาพ จงึส่งผลตอ่ผลการดาํเนินงานของบรษิัทในปี 2564 ใชห่รอืไม่  

ประธานเจา้หน้าทีบริหาร ไดชี้แจงว่า บริษัทไดแ้จง้ใหที้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบและขออนุมัติเกียวกบัการทาํ

ธุรกิจโรงงานและคลังสินคา้ใหเ้ช่าเมือ 5 ปีทีแลว้  และเมือ 2-3 ปีทีแลว้ก็ขออนุมัติเกียวกับการทาํธุรกิจใหบ้ริการดา้น

สขุภาพ ดงันนั 2 ธุรกิจนีจงึไม่ใชเ่รืองใหม่สาํหรบัผูถื้อหุน้  

ประธานไดชี้แจงเพิมเติมว่า ตามทีประธานเจ้าหน้าทีบริหารได้ชีแจงใหที้ประชุมรับทราบเกียวกับผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจให้บริการดา้นสุขภาพไดร้บัผลกระทบโดยตรงจาก Covid-19 ทาํใหก้ารเปิดบริการตอ้งล่าช้าจาก

แผนการเดิม และต้องหยุดให้บริการชัวคราวตามมาตรการของรัฐ การเปิดประเทศเพือรับลูกค้าต่างชาติซึงเป็น

กลุม่เป้าหมายหลกัยงัไม่สามารถดาํเนินการได ้หากผ่านพน้สถานการณ ์Covid-19 ไปจะเกิดความเปลียนแปลงพฤติกรรม

ของผูบ้รโิภค โดยมีแนวโนม้ใหค้วามสาํคญัในการดูแล และปอ้งกนัสขุภาพเพิมมากขึน ส่งผลใหธุ้รกิจใหบ้ริการดา้นสุขภาพ

จะเป็นทีตอ้งการมากขึน  

นายสมชยั สชุาติเจรญิยงิ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า ปี 2565 บรษัิทมีแนวโนม้ทีจะจา่ยปันผลหรือไม ่

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ไดชี้แจงว่า ถา้พิจารณาตามแผนการดาํเนินธุรกิจอาจจะเป็นไปไดย้าก การดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทอยู่ระหว่างการขยายกิจการ และเพือจาํกดัจาํนวนเงินลงทุนในธุรกิจการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพจงึไดล้งทุน

ร่วมกับโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์ซงึมีประสบการณ ์มีความชาํนาญหลากหลายทงัการแพทย ์การพยาบาล ในส่วนของ

ธุรกิจโรงงานและคลังสินคา้ใหเ้ช่าตามแผนการดาํเนินงานภายในสินปีจะมีการขายทรพัยส์ินเขา้กองทรสัต ์ซงึจะทาํให้

บรษัิทมีกาํไร อย่างไรกต็ามหากบรษิทัมีกาํไรก็จะสามารถจา่ยเงนิปันผลได ้

เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้

เลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

หลงัจากทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานของ

บริษัทประจาํปี 2564 โดยทีประชุมมีมตดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนดงันี 

  อนมุตั ิ   จาํนวน        779,862,827 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ   99.4765 

  ไมอ่นมุตั ิ  จาํนวน             4,104,320 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.5235 

  งดออกเสียง  จาํนวน                       115  เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน          0 เสียง 
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วาระท ี5 พจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 

ประธานไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่า ตนเอง นางสุธิดา สรุโิยดร และนายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท ์ซงึเป็นกรรมการที

ครบกาํหนดวาระและไดร้บัการเสนอชือใหเ้ลือกตงัเป็นกรรมการอีกวาระหนึงจะขอออกจากหอ้งประชุมก่อนการลงมติของ

ทีประชุมผูถื้อหุน้เพือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และขอมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารทาํ

หนา้ทีเป็นประธานในทีประชมุแทนตนในวาระนี  

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารมอบหมายให้เลขานุการทีประชุมช่วยชีแจงรายละเอียดในวาระนีให้ทีประชุม

พิจารณา  

เลขานกุารทีประชมุไดชี้แจงต่อทีประชุมวา่ วาระนีเป็นเรืองทีจะตอ้งพิจารณาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท

และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดัทีกาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้

กรรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิทีจะไดร้บัการเลือกตงัใหก้ลบั

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษัิทไดอี้ก ในปี 2565 มีกรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระรวม 3 คน คือ 

 (1)  นายสเุทพ   วงศว์รเศรษฐ 

 (2)  นางสธิุดา  สรุโิยดร    

 (3)  นายอฏัฐ ์ทองใหญ่  อศัวานนัท ์  

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565 และเสนอชือบุคคลเพือรบั

การพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีบริษัทกาํหนดและเผยแพร่ไวบ้น

เว็บไซตข์องบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชมุและชือผูที้เหมาะสมเพือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตังเป็น

กรรมการมายงับรษิัท  

คณะกรรมการซงึไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาคุณสมบตัิในดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ความเหมาะสม

ดา้นคณุวฒุิ ประสบการณแ์ละความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท

ในชว่งทีผ่านมาของกรรมการแลว้ เหน็ว่ามีคณุสมบตัเิหมาะสม  

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                              

จงึเหน็สมควรเสนอขอใหที้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาดงันี 

(1) เลือกตงัให ้1) นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ และ 2) นางสธุิดา สรุโิยดร ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามกาํหนดวาระในครงันีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัใหม่อกีวาระหนึง 

(2) เลือกตงัให้นายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานันท ์ซงึเป็นกรรมการทีต้องออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระใน                    

ครงันีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อกีวาระหนึง 

นางอารยา รุง่ตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเกียวกบัประวตัิของกรรมการซงึครบกาํหนดวาระ 

เลขานุการทีประชมุไดชี้แจงว่า ประวตักิรรมการทีไดร้บัการเสนอชือเพือเลือกตงัเป็นกรรมการอีกวาระหนึงทัง                   

3 ท่าน อยูใ่นหนงัสือเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทตามสิงทีส่งมาดว้ย 3   
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นายวรสิทธิ โภคาชัยพัฒน ์ในฐานะประธานทีประชุมในวาระนีไดส้อบถามทีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใด                          

มีขอ้สอบถามหรือไม่ เมือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถาม ประธานจึงขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้

เลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาะนี 

เลขานุการทีประชมุไดแ้จง้วิธีการลงมติในวาระนี โดยขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติการเลือกตงักรรมการเป็น

รายบุคคลทีละคน และจะรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 131 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

783,967,812 หุน้ 

หลงัจากทีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชมุมีมติอนมุตัดิงันี 

(1)  เลือกตงัให ้1) นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ และ 2) นางสุธิดา สรุโิยดร ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามกาํหนดวาระในครงันีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัใหม่อกีวาระหนึง 

(2)  เลือกตงัใหน้ายอฏัฐ ์ทองใหญ่ อศัวานนัท ์ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครงั

นีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบรษัิทใหม่อีกวาระหนึง 

โดยทีประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทห์รือขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี  

1. นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ  

      เหน็ดว้ย  จาํนวน         783,967,812 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

         ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน            0 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

      งดออกเสียง  จาํนวน                   0 เสียง    

      บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง 

 2. นางสธุิดา สรุโิยดร 

      เหน็ดว้ย  จาํนวน         783,967,812 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

      ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน            0 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

      งดออกเสียง  จาํนวน                   0 เสียง    

      บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง 

 3. นายอฏัฐ ์ทองใหญ่ อศัวานนัท ์

      เหน็ดว้ย  จาํนวน         783,966,492 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   99.9998  

      ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน     1,320   เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0002 

      งดออกเสียง  จาํนวน                   0 เสียง    

       บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง 
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วาระท ี6 พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบาํเหน็จกรรมการ 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสุธิดา  สรุิโยดร กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและ

บญัชีการเงิน ชว่ยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพจิารณา 

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า  

คณะกรรมการบรษัิทโดยการพิจารณากลนักรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เหน็ควรเสนอขอใหที้

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 และเงินบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2564                       

โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 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 2564 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคนซึงเป็นอัตราเดียวกับปี 2563                     

โดยคาํนวณตามระยะเวลาในการดํารงตาํแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2564 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทังสิน 4 ท่าน  

รวมเป็นเงินบาํเหน็จจาํนวน 722,384.- บาท เนืองจากกรรมการบรหิารจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้จง้ขอไม่รบัเงนิบาํเหน็จประจาํปี 

2564 

ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

นางสาวนารี แซ่ลี  ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามรายชือกรรมการ 4 ท่านทีไดร้บั

เงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2564 และวิธีการคาํนวณเงินบาํเหน็จ  

กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงิน ไดชี้แจงว่า สาํหรบัการเสนอให้

จ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการในวาระนีเป็นการจ่ายใหก้บักรรมการอสิระของบริษัทจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 1) นายอฏัฐ์ 

ทองใหญ่ อศัวานนัท ์2) นายธีรพนัธุ ์จิตตาลาน 3) นายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ ์และ 4) นางมาลยั รชัตสวรรค ์กรรมการซงึได้

ลาออกตังแต่วันที 28 มกราคม 2564 โดยคํานวณตามระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2564                                

ของกรรมการแต่ละท่าน 

เมือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีข้อสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมาย                  

ใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

หลงัจากทีประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ ทีประชุมมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 และ

เงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2564 ดงันี  

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 โดยเป็นการจ่ายค่าเบียประชุมสาํหรับคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการเฉพาะ

กรรมการทีเขา้รว่มประชมุ ในอตัราคา่เบียประชมุ ดงันี 
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  1.1 ประธาน                         25,000 บาทต่อครงั 

  1.2 กรรมการท่านละ             15,000 บาทต่อครงั 

(2) เงินบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2564 ในอตัรา 235,000 บาทต่อคน ซงึเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 โดย

คาํนวณตามระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2564 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทังสิน 4 ท่าน              

รวมเป็นเงินบาํเหน็จจาํนวน 722,384.- บาท เนืองจากกรรมการบรหิารจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้จง้ขอไม่รบัเงนิบาํเหน็จประจาํปี 

2564 

โดยทีประชมุมีมตดิว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ ดงันี 

  อนมุตั ิ   จาํนวน        783,967,812 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000   

  ไมอ่นมุตั ิ  จาํนวน                           0   เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จาํนวน                           0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

วาระท ี7  พจิารณาแตง่ตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2565 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท ์ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยชีแจงรายละเอยีดใน

วาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า วาระนีจะเป็นการพิจารณาเพือให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ซึงกาํหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุน้

พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการ

พิจารณากลันกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตังให้            

นางสาวชรินรัตน ์นพรัมภา ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน ์นิธิเกียรติพงศ ์           

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 7789 และ/หรือนางสาวชนารตัน์ จันทรห์วา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 

9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2565  และกาํหนดค่าตอบแทน

ใหแ้กผู่ส้อบบญัชีของบริษทัจาํนวนไม่เกนิ 1,550,000 บาท ซงึเท่ากบัปีทีแลว้  

บริษัททีเป็นสาํนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอข้างต้นมีคุณสมบัติตามทีสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด และไม่มีความสมัพันธห์รือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/ผูบ้ริหาร/ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

นางสาวชรนิรตัน ์นพรมัภา และนางสาวชนารตัน ์จนัทรห์วา ไดร้บัการเสนอชือเพือแต่งตงัเป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษัิทเป็นปีที 2 สาํหรบันางสาวเนาวรตัน ์นิธิเกียรตพิงศ ์ไดร้บัการเสนอชือเพือแต่งตงัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทเป็นปีที 4 

ทงันี ผูส้อบบญัชีของบริษัทและผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อย สงักัดสาํนักงานสอบบญัชีเดียวกนั ยกเว้น บริษัท 

เอส 71 พร็อพเพอรตี์ จาํกดั บริษัทไดมี้การแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากสาํนักงานอืน เนืองจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและ
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การดาํเนินธุรกิจ ทังนี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทํางบการเงินรวมให้สามารถดําเนินการได้ทันตาม

กาํหนดเวลา   

ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่าค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสามารถลดราคาลงกว่านีได้

หรือไม่  

นางสุธิดา  สุรโิยดร กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงิน ไดชี้แจงว่า

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาเป็นอัตราเดิมตังแต่ปี 2561 จนถึงปี 2565                                

ซงึคา่ตอบแทนดงักลา่วเหมาะสมกบัขนาดกิจการของบรษัิท 

เมือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีข้อสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมาย                  

ใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

หลังจากทีประชุมได้พิจารณาแล้ว ทีประชุมมีมติแต่งตังให้นางสาวชรินรัตน์ นพรัมภา ผู้สอบบัญชี 

รบัอนุญาตทะเบียนเลขที 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรตัน ์นิธิเกียรติพงศ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 7789 

และ/หรือนางสาวชนารตัน ์จนัทรห์วา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 9052 จากบรษิัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี 

จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2565  และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาํนวนไม่เกิน 

1,550,000 บาท โดยทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและ                     

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

  เหน็ดว้ย  จาํนวน        783,967,812 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน                           0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000   

  งดออกเสียง  จาํนวน                           0   เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน           0 เสียง 

วาระท ี8 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน  

8,000 ล้านบาท จากวงเงนิเดมิไม่เกิน 6,000 ล้านบาท 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการบริหาร ช่วยชีแจงรายละเอียดในวาระนีให้ที

ประชมุพจิารณา 

นางสาวรชันี มหตัเดชกุล กรรมการบริหาร ไดชี้แจงต่อทีประชุมว่า ตามทีทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัท

ประจาํปี 2562 เมือวนัที 25 เมษายน 2562 ไดมี้มตอินมุตัิการขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทจากวงเงิน

เดิมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพือเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน                            

การดาํเนินงานและรองรบัการขยายธรุกิจของกลุม่บรษัิท เพือซอืทีดนิในการพฒันาโครงการและเพือชาํระคืนหนี นนั 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน  โดยมีมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้จาํนวน 

5,776.3 ลา้นบาท 
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เนืองจากบริษัทมีความจาํเป็นทีจะตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานและการลงทุนในโครงการของ

บรษัิทและบรษิัทย่อย รวมถงึการซือทีดินในการพฒันาโครงการและการชาํระคืนหนี คณะกรรมการจึงเสนอขอใหที้ประชมุ

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงคา้งไม่เกนิ  8,000 ลา้นบาท 

จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท สําหรับรายละเอียดเบืองต้นของหุ้นกู้ทีประสงค์จะออกและเสนอขายตาม                               

สงิทีส่งมาดว้ย 6 ทีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้ือหุน้พจิารณาพรอ้มกบัหนงัสือเชญิประชมุแลว้ โดยมีรายละเอียดดงันี  

วตัถปุระสงค ์ 

 

 เพือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินงานและการลงทนุในโครงการของบรษัิทและ                    

บริษัทย่อย  

 เพือซือทีดนิในการพฒันาโครงการ  

 เพือชาํระคืนหนี  

ชนิด หุน้กูช้นิดระบุชือผูถ้ือหรือไม่ระบุชือผูถ้ือ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกนั                    

มีหรือไม่มีผูแ้ทนก็ได ้ทงันี ขนึอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอ

ขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว  

 

สกลุเงิน  เงนิบาท  

มลูคา่รวม 

ของหุน้กู ้
วงเงินรวมและมูลค่าคงคา้งไม่เกิน 8,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึงโดยสามารถออกและ

เสนอขายเพียงชดุเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้ ทงันี ในกรณีทีมีการ

ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนกาํหนด และ/หรือหุน้กูค้รบกาํหนด บรษัิทสามารถออกหุน้กูช้ดุใหม่เพิมเติมได ้

โดยมูลค่าเสนอขายหุน้กูชุ้ดใหม่รวมกบัมูลค่าหุน้กูค้งค้างเดิมทียังไม่ไดร้บัการไถ่ถอนตอ้งไม่

เกนิวงเงินรวม 8,000 ลา้นบาท  

 

อาย ุ ไม่เกนิ 5 ปีนบัตงัแตว่นัออกหุน้กูใ้นแตล่ะคราว   

 

วิธีการเสนอขาย  

 

เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียน

ใหแ้กป่ระชาชนทวัไปและ/หรือใหแ้ก่ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูล้งทนุประเภทสถาบนั

ในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนั

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องทีมีผลใช้

บงัคบัในขณะทีออกและเสนอขายหุน้กูน้นั  

 

การไถ่ถอน 

ก่อนกาํหนด  

ผูถ้ือหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถถ่อนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด และบรษิทัมีหรือไม่มีสทิธิขอไถ่ถอน

หุน้กูคื้นก่อนกาํหนด ทงันี ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว  
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อตัราดอกเบีย  

 

ขนึอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุน้กู ้หรือตามขอ้ตกลงและเงือนไขของหุน้กู้

ทีออกในคราวนนัๆ  ทงันี ใหอ้ยู่ภายใตบ้ังคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และ/

หรือประกาศหรือกฎระเบียบอนืๆ ทีเกียวขอ้งทีมีผลใชบ้งัคบัในขณะทีออกและเสนอขายหุน้กู ้

ในแต่ละคราว   

การมอบอาํนาจ  

 

ใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของ

บรษัิทมีอาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์เงือนไข และรายละเอียดอนื ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออก

และเสนอขายหุน้กูใ้นส่วนทียงัไม่ไดก้าํหนดตามความจาํเป็นและเห็นสมควรทีจะตอ้งกาํหนด

ตามระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง เชน่ ชือหุน้กู ้ลกัษณะการขายหุน้กู ้

จาํนวนหุน้กู้ทีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู ้การคาํประกัน หลักประกัน 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกาํหนด สิทธิและหนา้ทีอนืใดตาม

ประเภทหุน้กูที้จะออกในแต่ละคราว อตัราดอกเบีย วิธีการชาํระเงินตน้และดอกเบีย วิธีการและ

ระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย  นายทะเบียนหุน้กู ้ผูแ้ทนผูถื้อ  

หุ้นกู้ การแต่งตังทีปรึกษาหรือบุคคลอืนใดทีเกียวข้องกับการออกหุ้นกู้ การจัดอันดับความ

น่าเชือถือ รวมถงึการนาํหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดตราสาร

หนี ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ศนูยซื์อขายหลกัทรพัย ์หรือตลาดรองใด ๆ รวมถงึองคก์ร

ใด ๆ ตลอดจนใหมี้อาํนาจดาํเนินการขออนุญาต ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูล และการดาํเนินการ

อืนใดกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และมีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ทงัปวง ตามทีจาํเป็นและ

สมควร  อนัเกียวเนืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

ประธานสอบถามทีประชมุว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

นางอารยา รุง่ตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามจาํนวนการออกหุน้กูแ้ละอตัราดอกเบีย 

นางคนงึ มรรคธีรานวุฒัน ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามกาํหนดระยะเวลาการออกหุน้กู ้และเสนอขายใหก้บัใครบา้ง 

นางสาวรชันี มหตัเดชกุล กรรมการบริหาร ไดชี้แจงว่า บริษัทมีมูลค่าคงค้างของหุน้กู ้ณ วันที 31 ธันวาคม 

2564 จาํนวน 5,776 ล้านบาท อัตราดอกเบียขึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว                     

โดยเฉลียอยู่ที 4.9% โดยเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูล้งทุนทัวไป ระยะเวลาการออก                 

หุน้กูต้งัแต ่6 เดือน 9 เดือน ไปจนถงึ 2.5 ปี สาํหรบัการขอขยายวงเงินในคราวนีเป็นการขออนมุตัิการขยายวงเงินไวก้่อน 

นางสาววรพรรณ งามโรจนวณิชย ์ผูร้บัมอบฉนัทะจากบริษัท บีซีเอช โฮลดิง จาํกดั ไดส้อบถามว่า การขยาย

วงเงินการออกหุ้นกู้มีผลต่อ Debt to Equity Ratio ของบริษัทหรือไม่ และเงินทีได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้                            

จะนาํมาใชก้บัธุรกิจอะไรของบรษัิท 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารไดชี้แจงว่า ปี 2565 บริษัทวางแผนงบประมาณในการลงทุนไว้ 3,000 ลา้นบาท                    

จะเป็นส่วนของธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าประมาณ 2,000 ล้านบาท งบประมาณในส่วนของธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพือขายประมาณ 500-600 ล้านบาท งบประมาณส่วนทีเหลือสาํหรับธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ                             

คาดว่า Debt to Equity Ratio จะไม่ตา่งจากเดิม 
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เมือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีข้อสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมาย                  

ใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

หลงัจากทีประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ ทีประชุมมีมติอนุมตัิการขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัท

เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 8,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ตามรายละเอียด                                 

ทีคณะกรรมการของบรษิัทเสนอทกุประการ โดยทีประชมุมีมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของ

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี 

 อนมุตั ิ   จาํนวน        783,967,812  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

  ไมอ่นมุตั ิ  จาํนวน                           0 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000  

  งดออกเสียง  จาํนวน                           0  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

วาระท ี9 พจิารณาเรืองอนื ๆ 

นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเกียวกบัสถานทีจดัประชุมมีขนาดใหญ่แต่มีผูเ้ขา้ร่วมประชมุ

นอ้ยเพราะเหตใุด 

เลขานกุารทีประชมุไดชี้แจงว่า การจดัประชมุผูถื้อหุน้นนั บรษิทัก็ประเมินยากว่าจะมีผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชุม

มากน้อยเพียงใด แต่ก็จะใช้สถิติทีเคยจัด ถ้าจัดสถานทีน้อยแต่มีผู ้มาเข้าร่วมประชุมจํานวนมากก็จะเป็นปัญหา                          

ดงันนั จงึตอ้งพจิารณาเป็นสองมมุ ประกอบกบัสถานการณใ์นขณะนีอาจจะเป็นผลมาจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 

ดว้ย จงึทาํใหม้ีจาํนวนคนมาเขา้ร่วมประชมุนอ้ย แต่บรษัิทก็ตอ้งจดัเตรียมสถานทีใหเ้พียงพอไวก่้อน อยา่งไรก็ตาม ในการ

จดัประชุมผูถ้ือหุน้ในคราวหน้าจะไดพ้ิจารณาวิธีการจัดการประชุม และสถานทีในการจัดประชุมเพือใหส้อดคล้องกับ

คา่ใชจ่้ายทีเหมาะสมต่อไป 

ประธานไดชี้แจงเพมิเตมิว่า การจดัประชมุผูถื้อหุน้ภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ตอ้งมีมาตรการและแนวทาง

ปฏิบัติ รกัษาระยะห่าง ลดความแออัด การจัดในสถานทีเล็กคงทาํได้ยาก แต่จะรับเรืองไว้พิจารณา เพราะเรืองลด

คา่ใชจ่้ายก็เป็นเรืองทีบรษิทัใหค้วามสาํคญั 

นางสาวนารี แซ่ลี  ผูร้ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า กรรมการบริหารและ

ผูบ้รหิารสงูสดุทางดา้นการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) ของบริษัทเป็นบคุคลเดียวกนัเพราะเหตใุด 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารไดชี้แจงว่า กรรมการบริหารและผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน (Chief Financial 

Officer : CFO) เป็นบคุคลเดียวกนั โดยบรษัิทไดพ้จิารณาคณุสมบตัแิละความเหมาะสมเป็นหลกั  

ทงันี ในระหว่างการประชุมจนถงึเวลาปิดการประชมุไดมี้ผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชุมเพิมเติมจนทาํใหมี้ผูถื้อหุน้

มาเข้าร่วมประชุมทังด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 131 ราย นับเป็นจาํนวนหุน้ได ้783,967,812 หุน้ คิดเป็น                

รอ้ยละ 71.8442 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท 
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หลงัจากนนั ทีประชมุไม่มีเรืองอืนใดทีจะพิจารณาต่อไปแลว้ ประธานในนามของคณะกรรมการบรษิทัไดก้ล่าว

ขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกท่านทีเขา้ร่วมประชุมและใหก้ารสนับสนุนกิจการของบริษัทมาดว้ยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม

เมือเวลา 16.26 น. 

 

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

                                                                                               (นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ)  
                                                                            


