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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริษัท อควา คอร์ เปอเรชั่น จากัด ( มหาชน)
(สาเนา)
*************************************************************************************************
ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมของบริ ษทั เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาว
เวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยมีกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วม
ประชุม ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายยุทธ
2. นายสุธี
3. นายอารักษ์
4. นายพลสิ ทธิ
5. นายก่อโชค
6. นายกฤษฎา
7. นายปกรณ์
8. นางสาวปรานี
9. นางพจนีย ์

ชินสุภคั กุล
ผ่องไพบูลย์
ราษฎร์บริ หาร
ภูมิวสนะ
แสงทองอร่ าม
เจริ ญกลกิจ
มงคลธาดา
รัตคาม
เผ่าสวัสดิ์

ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจานวน 9 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่ วม
ประชุมร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ผู้บริหารตามสายธุรกิจ
1. Mr. PAUL EDMOND SCALES
2. นายปานเทพ
กุลพนาภินนั ท์
3. นางสาวปานตา
กุลพนาภินนั ท์
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวเรวดี หวานชิด
2. นายสุภชัย
สถิตย์วมิ ล
3. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรื อน
4. นางสาวมาริ สษา ภาสอน
5. บริ ษทั Quidlab จากัด

ประธานกรรมการของธุรกิจ Warehouse
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจสื่ อโฆษณา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจสื่ อโฆษณา

เลขานุการบริ ษทั และ CFO
ผูอ้ านวยการฝ่ ายกฎหมาย
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และจะทาหน้าที่ Inspector ในการประชุม
ผูด้ าเนินการลงทะเบียนผูเ้ ข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ และนับคะแนนเสี ยง

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวแทนผู ้
ถือหุน้ จากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย และแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั วันที่ 17 มีนาคม 2563 มีผู ้
ถือหุน้ ทั้งหมด 5,313 ราย จานวน 4,593,000,000 หุน้ ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย 5,309 ราย จานวน 4,592,919,856 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
100 มีผถู ้ ือหุ ้นสัญชาติต่างด้าว 4 ราย จานวน 80,144 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.00 สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ มีผถู ้ ือ
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หุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมจานวน 61 ราย นับรวมจานวนหุ ้นได้ 1,737,983,132 หุ ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 37.8398 ของหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด 4,593,000,000 หุน้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั จึงขอเปิ ดการประชุมครั้งนี้
และก่อนเริ่ มพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ประธานที่ ประชุมได้มอบหมายให้ นายอารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชี้ แจงวิธีปฏิ บตั ิในการลงคะแนนเสี ยงและสิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็ นในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุ ม
ทราบดังนี้
วิธีปฎิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง
1. การลงคะแนนเสี ยงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริ ษทั จะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรื อ 1
หุ ้น มีคะแนนหนึ่ งเสี ยง โดยจะใช้บตั รลงคะแนน ที่ เจ้าหน้าที่ ได้แจกให้กบั ท่ านผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่าน โดยผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะ ต้องออกเสี ยงลงคะแนนอย่างหนึ่งอย่างใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง ไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ น
บางส่วนได้
2. เพื่อความรวดเร็ วในการนับคะแนน บริ ษทั จะใช้บตั รลงคะแนนเฉพาะในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
เท่านั้น และจะนาคะแนนเสี ยงที่ได้ หักออกจากจานวนหุน้ ทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมในแต่ละวาระ
3. การพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็ นผูส้ อบถามเพื่อให้ผทู ้ ี่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง การลงคะแนนเสี ยงโดย
ให้ลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผทู ้ ี่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
4. ในกรณี มอบฉันทะ
4.1 ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
4.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อ
ระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่การประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากที่ ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
รวมถึงกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่
เห็นสมควร
5. ในระหว่างการประชุมหากมีผถู ้ ือหุ ้นเข้ามาร่ วมประชุมเพิม่ บริ ษทั จะนับจานวนผูถ้ ือหุน้ และจานวนหุ ้นใหม่ทุกครั้ง
ที่ มีผูถ้ ือหุ ้นเข้ามาร่ วมประชุมเพิ่ม โดยผูถ้ ือหุ ้นท่านที่ เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้เฉพาะ
วาระที่ยงั ไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะแจ้งจานวนเสี ยงที่มาเพิ่ม ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
6. ประธานจะแจ้งผลคะแนนโดยระบุจานวนหุน้ ที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
7. ในวาระที่ 5 พิ จารณาการครบวาระของกรรมการ และเสนอชื่ อ ผูท้ ี่ จ ะด ารงต าแหน่ ง กรรมการใหม่ บริ ษ ัท ได้
กาหนดให้ผถู ้ ือหุ ้น ใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และเพื่อความโปร่ งใสในการลงคะแนน ประธานจะเชิ ญ
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม
8. หลังจากจบการประชุม ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านจัดส่ งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้กบั พนักงานซึ่ งจะยืนรอรับบัตร
ลงคะแนนที่ประตูทางออก
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ คิดเห็นหรื อซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ในกรณี ที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้แจ้ง
ว่ารับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด เพื่อบริ ษทั จะได้บนั ทึกรายงานการประชุมให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนต่อไปจากนั้นให้
ผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว
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และแจ้งต่อที่ ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ เป็ นการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
บริ ษทั ขอแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทราบดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีขอ้ จากัดในเรื่ องสถานที่ในการจัดประชุม
2. บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องให้ความสาคัญในทุกๆ เรื่ องที่บริ ษทั สามารถดาเนินการได้ เพื่อลดความเสี่ ยงการระบาด
ของโรคโควิด 19 ดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ ต้องผ่านจุดคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่ วมประชุม
- งดการจัดบริ การอาหารและเครื่ องดื่มใดๆ ในบริ เวณงาน โดยจะมีเฉพาะน้ าดื่มบรรจุขวด
- สถานที่จดั ประชุมของบริ ษทั มี 2 ส่วน พื้นที่หอ้ งประชุมใหญ่และห้องโถงนอกห้องประชุม บริ ษทั ได้จดั ที่นงั่
เว้นระยะห่ างไว้แล้ว สาหรับพื้นที่ห้องโถงนอกห้องประชุม บริ ษทั ได้จดั ทีวีและระบบเสี ยงให้เสมือนอยูใ่ น
ห้องประชุมเดียวกัน (กรณี ที่หอ้ งประชุมมีพ้นื ที่นงั่ ไม่เพียงพอ)
- ปี นี้บริ ษทั ฯ ขอเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นตัวแทนเพื่อเข้าร่ วมประชุม ดังนั้นเพื่อให้ผู ้
ถือหุ ้นทุ กท่ านสามารถติ ดตามการประชุ มสดได้ บริ ษ ัทฯได้ Live สดผ่านช่ องทาง Youtube โดยผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถติดตามได้โดยสแกน QR Code 2 ที่จดั ส่งไปให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
- บริ ษทั ฯ ได้แจ้งขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ ้นว่า ที่ประชุมจะรับเฉพาะคาถามที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของท่าน
ซึ่ งขอให้ท่านส่ งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลล์ secretary.aqua@aquacorp.co.th หรื อ ส่ งผ่าน
ระบบ QR Code 1 จัดส่ งไปให้ ผูถ้ ื อ หุ ้น แล้ว ทั้งนี้ การ Live สดผ่าน Youtube บริ ษ ัท ฯขออนุ ญ าตปิ ดช่ อ ง
ทางการสื่ อสาร (Comment) จากผูช้ ม
นายอารั กษ์ ราษฎร์ บริ ห าร ผูด้ าเนิ น การประชุ ม แจ้งให้ที่ ประชุ มทราบว่า ตามหนังสื อเชิ ญ ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2563 ที่ บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้น มีวาระการประชุมที่ เสนอพิจารณาไว้ท้ งั หมด 9 วาระ และขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดในหนังสื อเชิญประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร ผูด้ าเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งบริ ษทั ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด พร้อมนี้ได้เผยแพร่ ผ่านเว็บไซด์ของบริ ษทั ที่ www.aquacorp.co.th แล้วรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ที่ ได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1) ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
และสอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยที่ จะสอบถามหรื อไม่ และมีผูถ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็ นด้วย หรื องดออก
เสี ยง หรื อไม่ กรุ ณายกมือขึ้น
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม หรื อขอให้แก้ไขรายงานการประชุม
ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้
(ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มจานวน 2 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 35,800,500 หุน้ )
เห็นด้วย 1,725,337,332 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสี ยง งดออกเสี ยง 12,646,300 เสี ยง บัตรเสี ย
เสี ยง
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วาระที่ 2.

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2562
นายอารั กษ์ ราษฎร์ บ ริ ห าร ผูด้ าเนิ น การประชุ ม ได้แ ถลงให้ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานและรายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2562 โดยในปี นี้บริ ษทั ได้จดั ส่งรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั ในรู ปแบบ
ของ QR CODE (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้รายงานสรุ ป
ภาพรวมของผลการดาเนินงานประจาปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ ดังนี้
โครงสร้ างการประกอบธุรกิจ

สรุปการจ่ ายปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม ดังนี้
รายได้ เงินปันผลของ AQUA (งบเฉพาะ)
บริษัท
ปันผล
Q1.63
Q2.63
AQUA AD
หุน้ ละ 0.13 บาท (ระหว่างกาล 0.06 บาท)
28.31 ลบ.
BOARDWAY
หุน้ ละ 20.00 บาท
19.60 ลบ.
MANTRA
หุน้ ละ 20.00 บาท
20.00 ลบ.
EPCO
หุน้ ละ 0.20 บาท
73.87 ลบ.
TCDC
งดการจ่ า ยปั น ผล เนื่ อ งจาก Cash flow ได้จ่ า ย
ชาระคืนเงิ นกูส้ ถาบันการเงินคงเหลือเฉพาะการ
ใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายปกติเท่านั้น
รวม
67.91 ลบ.
73.87 ลบ.
รวม 2 ไตรมาส
141.78 ลบ.
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โครงสร้ างรายได้ และผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
ประเภทรายได้
1. รายได้จากธุรกิจสื่ อป้ ายโฆษณา : AA & BWM
1.1 รายได้จากการขาย
1.2 รายได้ค่าโฆษณา - STATIC
1.3 รายได้ค่าโฆษณา - LED
1.4 รายได้อื่น
รวม
2. รายได้จากธุรกิจคลังสิ นค้ า : TCDC & AWH
2.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
2.2 กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมฯ
2.3 รายได้อื่น
รวม
3. รายได้จากธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ ให้ เช่ าและบริการ : MA
3.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
3.2 กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมฯ
3.3 รายได้อื่น
รวม
4. ส่ วนแบ่ งกาไรจากบริษัทร่ วม : EPCO
รวม
5. รายได้อื่น : AQUA
5.1 หนี้สูญรับคืน
5.2 กาไรจากการขายเงินลงทุน
5.3 รายได้ดอกเบี้ยรับ
5.4 รายได้อื่น
รวม
รวมรายได้
6. ค่ าใช้ จ่าย
6.1 ต้นทุนขาย
6.2 ต้นทุนบริ การ
6.3 ค่าใช้จ่ายขาย
6.4 ค่าใช้จ่ายบริ หาร
6.5 ต้นทุนทางการเงิน
7. รายได้(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
8. กาไรสุ ทธิ
9. กาไรสุ ทธิเฉพาะบริษัท
10. กาไรสุ ทธิจากการดาเนินงาน

2562

2561

ผลต่ าง

ลบ.

%

ลบ.

%

ลบ.

%

7.42
398.09
403.05
19.44
828.00

0.49
26.06
26.39
1.27
54.21

6.85
377.18
311.58
15.24
710.85

0.56
30.82
25.46
1.25
58.08

0.57
23.65
88.73
4.20
117.15

8.32
6.32
28.23
27.56
16.48

271.04
76.31
3.96
351.31

17.74
5.00
0.26
23.00

289.40
15.50
0.34
305.24

23.65
1.27
0.03
24.94

(18.36)
(6.34)
60.81 >100.00
3.62 >100.00
46.07
15.09

66.56
2.31
2.29
71.16
261.21
261.21

4.36
0.15
0.15
4.66
17.10
17.10

65.44
(0.49)
2.32
67.27
136.05
136.05

5.35
(0.04)
0.19
5.50
11.12
11.12

1.12
1.71
2.80 >100.00
(0.03)
(1.29)
3.89
5.78
125.16
92.00
125.16
92.00

0.03
1.09
0.97
0.04
3.29
0.00
0.12
1.04
4.50
100.00 1,223.91

0.09
0.27
0.01
0.37
100.00

(0.69) (63.30)
14.83 100.00
(2.70) (82.07)
(0.10) (83.33)
11.34 >100.00
303.61
24.81

0.49
34.67
3.74
12.42
6.61
(4.90)
37.17
36.63
33.05

0.56
38.96
3.38
13.21
7.59
(3.77)
32.52
31.94
31.29

0.57
52.78
15.67
28.08
8.07
28.66
169.78
168.71
118.89

0.40
14.83
0.59
0.02
15.84
1,527.52
7.42
529.61
57.07
189.78
101.00
(74.84)
567.80
559.59
504.90

6.85
476.83
41.40
161.70
92.93
(46.18)
398.02
390.88
386.01

8.32
11.07
37.85
17.37
8.68
62.06
42.66
43.16
30.80

(ไม่ รวมกาไรฯ จากข้ อ 2.2 และ 2.3 สุ ทธิจากภาษี )
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สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์ รวม
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกูย้ มื ระยะสั้น / ตัว๋ แลกเงินขายลด
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูส้ ถาบันการเงิน/หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
หุน้ กู้
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนีส้ ิน
ทุนชาระแล้ว
หุน้ ทุนซื้อคืน
ส่วนเกินทุน
องค์ประกอบอื่น
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อทุน
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น

31 ธ.ค. 62
158.09
332.29
1,276.55
29.90
3,934.06
1,230.42
738.83
88.18
7,788.32
40.61
94.65
1,922.01
477.67
446.03
219.03
3,200.00
2,296.50
312.84
70.91
50.34
1,790.09
67.63
4,588.31
0.70
0.98

31 ธ.ค. 61
43.89
337.65
984.67
29.90
3,856.04
1,156.46
385.92
67.10
6,861.63
126.27
88.67
1,693.02
289.46
401.54
203.73
2,802.69
2,296.50
(66.38)
312.84
42.78
43.08
1,360.43
69.69
4,058.94
0.69
0.87

เปลีย่ นแปลง
114.20
(5.36)
291.88
78.02
73.96
352.91
21.08
926.69
(85.66)
5.98
228.99
188.21
44.49
15.30
397.31
66.38
28.13
7.26
429.66
(2.06)
529.38
0.01
0.11

นโยบายเกีย่ วกับการต่ อต้ านการทุจริตและคอรัปชั่น (CAC)
นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร ผูด้ าเนิ นการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริ ษทั ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่ วมกับ
โครงการ CAC เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 CAC มีมติให้การรับรอง AQUA เป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริ ต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง และบริ ษทั ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะรักษา
ฐานะการเป็ นสมาชิก CAC ต่อไป
และสอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยที่จะสอบถามหรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
หรื อไม่ กรุ ณายกมือขึ้น
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ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
สอบถามเรื่ อง TCDC ว่าทาไมไม่มีจ่ายเงินปั นผล
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ชี้ แจงว่า TCDC มี เงิ นสดคงเหลื อไม่เพียงพอที่ จะนามาจ่ายปั นผล เนื่ องจากเงิ นสดส่ วนใหญ่ถูกนาไปจ่ ายเงินกู้และ
ดอกเบี้ ย คงเหลือไว้เฉพาะค่าใช้จ่ายบริ หารจัดการในแต่ละเดื อนเท่านั้น โดยในปี 2562 TCDC มีกาไรสุ ทธิ (งบเฉพาะกิ จการ)
167.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีกาไร 158.55 ล้านบาท
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
เงินกูเ้ หลืออีกเท่าไร
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลืออยูป่ ระมาณ 1,100 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงินกูร้ ะยะยาวเกิน 1 ปี ประมาณ 890 ล้านบาท
และที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี อีกประมาณ 190 ล้านบาท
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
ทุนจดทะเบียนของ TCDC มีเท่าไร
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
TCDC มีทุนจดทะเบียน 169.4 ล้านบาทครับ
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
สามารถกูไ้ ด้เยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ใช่ ครั บ TCDC สามารถกูไ้ ด้มากเพราะ TCDC มี กาไรจากการดาเนิ นงานมาโดยตลอด และไม่มีการจ่ ายเงิ นปั น ผล
เพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่ องทุนจดทะเบียนคือ 169.4 ล้านบาท แต่ Equity ของ TCDC อยูท่ ี่ 1,747 ล้านบาท กาไรที่ได้มา 1,000 กว่า
ล้านบาท ยังคงเป็ นเงิน กาไรสะสมอยู่ในบริ ษทั เพราะฉะนั้นถ้าบริ ษทั หมดหนี้ สินเมื่อไร กาไรที่ ได้ปีละ 200 กว่าล้านบาท จะ
สามารถนามาจ่ายเงินปั นผลได้ แต่ปัจจุบนั TCDC มีภาระต้องชาระคืนเงินกูต้ ามสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคาร คิดเป็ นหนี้ สินต่อทุน
ประมาณ 1 : 1
หนี้ สินทั้งหมด รวมเจ้าหนี้ การค้าและอื่น ๆ ประมาณ 1,500 กว่าล้านบาท และมีทุนอยู่ 1,700 กว่าล้านบาท เฉลี่ยแล้ว
ประมาณ 0.9 : 1 จึงอยูใ่ นภาวะที่ธนาคารจะให้เงินกูไ้ ด้ และมีกาลังในการจ่ายคืนหนี้สิน
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
หนี้ระยะยาวเหลือระยะเวลาอีกกี่ปี
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
เหลืออีกประมาณ 4 ปี กว่าๆ และธนาคารให้อตั ราดอกเบี้ยไม่แพง อยูท่ ี่ประมาณ 3% กว่า ๆ โดย 5 ปี แรกเป็ นอัตราคงที่
และ 5 ปี หลังใช้อตั ราลอยตัว รวมทั้งในช่ วงนี้ MLR ลดลงค่อนข้างมาก และอัตราดอกเบี้ ยที่ TCDC ใช้เป็ น MLR- จึ งทาให้
ดอกเบี้ยถูกมาก
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ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
เป็ นเงินกูจ้ ากธนาคารใช่ม้ ยั คะ
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ใช่ครับ เป็ นเงินกูจ้ ากธนาคาร
นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดจะสอบถามเพิม่ เติมหรื อไม่ ถ้าไม่มี ถือ
ว่าที่ประชุมรับทราบ
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ ต้องออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม รับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2562
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร ผูด้ าเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ให้มีการทางบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จของบริ ษ ัท ประจาปี 2562 ซึ่ งได้ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2562 (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
และคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2562
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
และสอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยที่จะสอบถามหรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
หรื อไม่ กรุ ณายกมือขึ้น
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
ถามเรื่ องรายได้ของ STN
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
STN สามารถทากาไรจากการดาเนิ นงานได้ตามประมาณการไว้ ทั้งปี 2562 รับรู ้รายได้ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม
ได้ผลกาไรเป็ นที่น่าพอใจ โดยประมาณ 15 ล้านบาท และในปี 2563 ยังคงทากาไรได้ต่อเนื่อง
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
ถามเรื่ องผลการดาเนินงานด้านโฆษณา Digital สัดส่วนในอนาคตจะเป็ นอย่างไร
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ผลการดาเนินงานด้านโฆษณา Digital ไม่ค่อยดี
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กระทบกับป้ ายมากน้อยขนาดไหน
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ไตรมาสแรก เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี ก่อน รายได้รวมทั้ง 2 ประเภทลดลงจากปี ก่อน 3% โดย Billboard เพิ่มขึ้นมา
18% และ LED ลดลงเกือบ 20%
ส่วนไตรมาสที่ 2 เริ่ มเดือนเมษายนเป็ นต้นไปจะได้รับผลกระทบอย่างมาก อย่างไรก็ดีปัจจุบนั รายได้ที่ Backlog อยูใ่ น
จุดที่น่าจะพัฒนาหรื อปรับปรุ งได้ ไตรมาสที่ 2 นับถึงวันนี้ เรามี Backlog ของ Billboard (ป้ ายนิ่ ง) อยูท่ ี่ 75% เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ซึ่งยังเหลือเดือนมิถุนายนอีกเดือน ส่ วน LED ได้แค่ 20% ซึ่งถือว่าน้อยมาก และรวมทั้งปี เรามี Backlog อยูใ่ นมือประมาณ 44%
ของปี ก่อน ก็ตอ้ งทาอะไรอีกเยอะพอสมควร
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มีขอ้ สังเกตให้พิจารณา จะเห็ นว่า รายได้ที่ได้รายงานไปแล้วนั้น กาไรจากป้ าย ที่ทาได้ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งเท่านั้น เรายังมี
กาไรในส่ วนของ TCDC ซึ่ งไม่ ถูกกระทบกระเทื อนใด ๆ เลย อี กส่ วนหนึ่ งก็ คือ MANTRA ซึ่ งก็จะมี ปัญ หาอยู่บ้าง แต่ก็ จะ
สามารถปรับปรุ งแก้ไขไปได้ในเวลาอันรวดเร็ วข้างหน้านี้
ส่ วนที่ ถามเกี่ ยวกับ AWH ว่าหาผูเ้ ช่ าใหม่ได้ห รื อยัง ขอตอบว่า AWH อยู่ระหว่างการหาผูเ้ ช่ ารายใหม่อยู่ ซึ่ งมี List
รายชื่ อผูท้ ี่ สนใจเช่าไว้เรี ยบร้อยแล้ว เพียงแต่รอให้สถานการณ์ โควิด 19 คลี่คลายจะได้เริ่ มเจรจากันต่อ ส่ วนธุรกิ จแม่ริมก็ได้
รายงานให้ทราบแล้วที่ผา่ นมาเมื่อสักครู่
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
ธุรกิจแม่ริมไม่กระทบอะไรเลยเหรอ
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
กระทบครับ เนื่องจากธุรกิจนี้คนไข้ 90% มาจากต่างประเทศ และเมื่อเจอเหตุการณ์โรคระบาดจึงกระทบ มีแต่คนที่อยู่
ปั จจุบนั เท่านั้น แต่ลูกค้าใหม่จะเข้ามาไม่ได้ เพราะฉะนั้น Occupancy Rate จะต่ ากว่าปกติ ทาให้มีปัญหา ซึ่ งบริ ษทั กาลังเจรจา
เพื่อปรับปรุ งแก้ไขและประคับประคองเขาอยู่
สอบถามเรื่องค่ าความนิยม
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ค่าความนิ ยมจะเกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างราคาซื้ อขายกับราคาตามบัญชี โดยบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินราคาตาม
บัญชีใหม่ เนื่องจากเราเข้าลงทุน STN มี Book Value อยูเ่ ท่าไร หากประเมินมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินให้เป็ นราคายุติธรรมแล้ว
มูลค่าตามบัญชีจะเป็ นเท่าไหร่ เนื่องจากทรัพย์สินส่ วนใหญ่ของ STN เป็ นป้ ายโฆษณา ซึ่ งถูกตัดค่าเสื่ อมหมดแล้ว แต่ยงั มี Value
อยู่ ก็จะมีการตีราคาเข้าไปในป้ ายอีกส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือคือค่าความนิยม
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
แต่มนั ขึ้นมาเยอะมากเลยปี นี้
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ใช่ ค รั บ ค่ าความนิ ยมเป็ นส่ วนที่ ซ้ื อ STN ที่ แสดงไว้เป็ นส่ วนต่ างของ Book Value กับ ราคาซื้ อ ที่ เราซื้ อเมื่ อเดื อ น
สิ งหาคม 2562 ยังไม่ได้ปรับมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานบัญชีกาหนดให้ปรับภายใน 1 ปี ในการปรับมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ซึ่ งตามข้อเท็จจริ งมูลค่าของป้ ายโฆษณาจะถูกปรับเพิ่มขึ้น และค่าความนิยมส่ วนนี้ ลดลงไปอยูใ่ นค่าความ
นิยมของป้ ายแทน
คาถามที่ผถู ้ ือหุ ้นส่งมาเรื่ อง TFRS 9 และ TFRS 16 มีผลอย่างไร , กาไรการปรับค่ายุติธรรม , หนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
เหล่านี้เป็ นเรื่ องของบัญชี จึงขอให้คุณเรวดี หวานชิด CFO เป็ นผูร้ ายงานในรายละเอียด
ส่วนคาถามสุดท้ายคือการคืนเงินหุน้ กู้ การขายหุน้ กูเ้ พิ่ม ขอตอบดังนี้
1) เรื่ องการคืนเงินหุน้ กู้ บริ ษทั ได้เตรี ยมเงินไว้เรี ยบร้อยแล้ว หุน้ กูท้ ี่จะครบกาหนดมีเงินคืนแน่นอน ไม่มีปัญหาอะไร
2) การขายหุ ้นกูเ้ พิ่ม เรื่ องนี้ ตอ้ งขอเป็ นทางเลือก เพราะเรายังต้องมีการ Refinance ก็ดีหรื ออะไรก็ดีสาหรับหุ ้นกูท้ ี่
ครบกาหนด คือโดยหลักก็สามารถขายหุ ้นกูเ้ พื่อ Revolving ตัวเก่าได้ เนื่องจาก Debt Equity ของบริ ษทั ต่ามากไม่
ถึง 1: 1 และความสามารถในการชาระหนี้ของบริ ษทั เกิน 1.75 คือตามที่ TRIS ระบุไว้ บริ ษทั เกินหมด 2 เท่ากว่า ๆ
อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีปัญหาเรื่ องการออกหุ ้นกูใ้ ด ๆ เพียงแต่ว่า Timing ในการออกหุ ้นกูไ้ ม่ใช่ตอนนี้
อาจจะต้องชะลอการออกหุน้ กูไ้ ปก่อนเพื่อให้ตลาดเปิ ดรับมากกว่านี้
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นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
เรี ยนเชิญคุณเรวดี หวานชิด ชี้แจงในส่วนของ TFRS 9 และ TFRS 16 ครับ
นางสาวเรวดี หวานชิด : เลขานุการบริษทั และ CFO
TFRS 9 และ TFRS 16 ซึ่งเป็ นมาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปี 2563 ในส่วนของบริ ษทั มีรายการที่ได้รับผลกระทบดังนี้
- เรื่ องของลูกหนี้ ที่บริ ษทั จะพิจารณาเรื่ อง Provision บริ ษทั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนกลับ 3 ปี เพื่อหา Lost Rate
แล้วนาไปคานวณ ซึ่งตอนนี้ที่ประเมินออกมามีนอ้ ยมาก เพราะว่าหนี้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั จะไม่ใช่หนี้เสี ย
- เรื่ องสัญญาเช่าที่ต้ งั ป้ ายโฆษณาที่จะต้องรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สิน ตาม TFRS 16
- เรื่ องเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินและการออกหุน้ กูซ้ ่ ึ งมีความแตกต่างน้อยมากระหว่างดอกเบี้ยที่รับรู ้ตามวิธีเดิมกับวิธี
EIR
- เรื่ องเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย ในการบริ หารจัดการเรื่ องเงิน บริ ษทั แม่จะเป็ นคนหาเงิน หลังจากนั้นจะนาไปให้
บริ ษทั ย่อยกู้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุน+ อยูแ่ ล้ว ซึ่งไม่ต่ากว่าราคาตลาดแน่นอน
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
ผมสังเกตดูวา่ มีลูกหนี้ที่อายุเกิน 12 เดือน เกิน 6 เดือน เพิม่ ขึ้นมามาก เป็ นเพราะอะไร
นางสาวเรวดี หวานชิด : เลขานุการบริษทั และ CFO
ถ้าเป็ นงบการเงิ นรวม ส่ วนนั้นจะเป็ นลูกหนี้ ของ MANTRA ตามข้อเท็จจริ งแล้ว ลูกหนี้ ของมันตราจะเหมื อนเป็ น
ลูกหนี้คล้าย ๆ การให้สินเชื่อ เพราะมีการคิดดอกเบี้ยล่าช้าด้วย
ส่ วนของคลังสิ น ค้า จะไม่ มี ห นี้ เสี ย เพราะจ่ ายต้น เดื อ น ที่ ถู ก แล้ว ลู ก หนี้ ของMANTRA ก็เหมื อ นคลังสิ น ค้า แต่
เนื่ องจากมี ปัญ หาเรื่ อง Cash Flow จึ งท าให้ลูกหนี้ มี ก ารค้างชาระ แต่ถา้ เป็ นลูกหนี้ จากธุ รกิ จสื่ อโฆษณา เรามี การให้เครดิ ต
ประมาณ 60-90 วัน ซึ่งระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมาเรามีหนี้เสี ยไม่ถึง 1%
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
ลูกหนี้ที่ข้ ึนมา 3 เดือน 6 เดือน เป็ นเพราะว่า เรามีลูกค้าปรับขึ้นถูกมั้ยครับ
นางสาวเรวดี หวานชิด : เลขานุการบริษทั และ CFO
ส่วนที่คา้ งที่เป็ น Aging อยู่ มันแค่ไหลตกชั้นมา แต่สุดท้ายก็จะได้รับชาระครบ
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
แล้วกระทบจาก TFRS 16 มากมั้ย
นางสาวเรวดี หวานชิด : เลขานุการบริษทั และ CFO
TFRS 16 เป็ นเรื่ องสัญญาเช่าป้ ายอย่างเดียว โดยหนี้สินจะเพิ่มขึ้น เพราะต้องรับรู ้เป็ นหนี้สิน อีกฝั่งหนึ่งรับรู ้เป็ นสิ ทธิ ฯ
เป็ นสิ นทรัพย์
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
แล้วตัว Adjust มูลค่ายุติธรรมที่ผา่ นมา
นางสาวเรวดี หวานชิด : เลขานุการบริษทั และ CFO
เรื่ องนี้ เป็ นมาตรฐานที่ให้ตีมูลค่ายุติธรรม (Fair) ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จะต้องดาเนิ นการทุกวันสิ้ นปี อยู่
แล้ว
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ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
ก็เห็นว่าเวลาตี Fair ก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
นางสาวเรวดี หวานชิด : เลขานุการบริษทั และ CFO
ใช่ค่ะ เพราะเราใช้ Income Approach โดย Terminal Value ใกล้เข้ามาราคามันก็จะขึ้น
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
ทาให้งบดีข้ ึน
นางสาวเรวดี หวานชิด : เลขานุการบริษทั และ CFO
ในการวิเคราะห์จากผลประกอบการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงนั้น บริ ษทั จะใช้ผลการดาเนิ นงานจริ ง โดยจะกระทบส่ วนต่าง
ของ Fair ออกเพื่อให้ผใู ้ ช้งบเห็นผลการดาเนินงานที่แท้จริ งได้
และสอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยที่ จะสอบถามอีกหรื อไม่ และมีผูถ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็ นด้วย หรื องดออก
เสี ยง หรื อไม่ กรุ ณายกมือขึ้น
มติทปี่ ระชุม อนุ มตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้น
เข้าร่ วมประชุมเพิ่มจานวน 5 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 39,605,600 หุน้ )
เห็นด้วย 1,764,942,932 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสี ยง งดออกเสี ยง 12,646,300 เสี ยง บัตรเสี ย
เสี ยง
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไรเพื่อสารองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2562
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร ผูด้ าเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิ 122.38 ล้านบาท
(งบเฉพาะกิ จการ) บริ ษทั ฯ ได้นากาไรสุ ทธิ ท้ งั จานวน 122.38 ล้านบาท และกาไรสะสมบางส่ วน 22.66 ล้านบาท รวม 145.04
ล้านบาท มาจัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมายจานวน 7,252,105.26 บาท และการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท เป็ นเงิน
ปั นผลทั้งสิ้ น 137,790,000 บาท (จานวนหุ ้นที่ ได้รับปั นผลครั้งนี้ 4,593,000,000 หุ ้น) การจ่ายเงินปั นผลคิดเป็ นร้อยละ 118.52
ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
ในการประชุมครั้งนี้ ขอให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็ นดังนี้
4.1 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อสารองตามกฎหมาย จานวน 7,252,105.26 บาท
4.2 พิจารณางดจ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2562 เนื่ องจากมีการเลื่อนประชุมผูถ้ ือหุ ้นและเพื่อ
ไม่ให้กระทบสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลกาไรของบริ ษทั ฯประจาปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท คิดเป็ น
เงินปั นผลทั้งสิ้ น 137,790,00 บาท และกาหนดให้วนั ที่ 22 เมษายน 2563 เป็ นวันให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้น (“Record
Date”) ในการรับเงินปั นผล โดยให้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
รายการ
1. กาไรสุ ทธิที่นามาจัดสรร (ล้านบาท)
2. กาไรสะสมบางส่ วน (ล้านบาท)
3. รวมกาไรที่นามาจัดสรร (ล้านบาท)

ปี 2562
122.38

ปี 2561
171.04

22.66

-

145.04

171.04
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รายการ
4. สารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)

ปี 2562
7.25

5. กาไรที่ใช้คานวณเงินปันผล (ล้านบาท)
6. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
7. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น(ล้านบาท)
9. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุ ทธิหลังหักสารองฯ

ปี 2561
8.52

137.79

161.83

4,593.00

4,593.00

0.03

0.02

137.79

91.86

118.52 %

56.76 %

ทั้งนี้การจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
และสอบถามว่า ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยที่ จะสอบถามหรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
หรื อไม่
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
บอกเหตุผลได้หรื อไม่วา่ ทาไมปี นี้จึงจ่ายเงินปั นผลถึง 118.52%
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ตามที่ได้พูดคุยกับผูถ้ ือหุ ้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ปี 2562 ซึ่งจ่ายเงินปั นผล 0.02 บาท ในปี 2563 มีการจ่าย 0.02
บาทกว่า ๆ ซึ่งยุง่ ยากจึงปรับเป็ น 0.03 บาท ให้ง่าย ๆ โดยจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 45 ล้านบาท และได้พิจารณาแล้วว่าบริ ษทั สามารถ
จ่ายได้ จึงเสนอให้จ่ายเพิม่ จาก 0.02 บาท เป็ น 0.03 บาท
และสอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยที่ จะสอบถามอีกหรื อไม่ และมีผูถ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็ นด้วย หรื องดออก
เสี ยง หรื อไม่ กรุ ณายกมือขึ้น
มติทปี่ ระชุม อนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย 1,777,589,232 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง บัตรเสี ย
เสี ยง
วาระที่ 5. พิจารณาการครบวาระของกรรมการและแต่ งตั้งกลับเข้ ามาดารงตาแหน่ งกรรมการใหม่
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ ประชุมว่า เพื่อความโปร่ งใสในการลงคะแนน จึงขอเรี ยน
เชิญกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมก่อน
และได้เสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่ งตั้งกรรมการกลับ เข้ามาด ารงต าแหน่ ง
กรรมการใหม่ ในปี นี้มีกรรมการต้องออกเนื่องจากครบวาระจานวน 3 ท่าน คือ
(1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์

กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ , ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
(2) นายก่อโชค แสงทองอร่ าม กรรมการ , กรรมการบริ หาร และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
(3) นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ ,กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
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หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น
เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2563 โดยแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผ่านระบบข่าวสารของ SET และให้เสนอผ่านเว็บไซด์ของบริ ษทั หรื อกรอกลงใน
เอกสารที่ บริ ษทั จัดเตรี ยมไว้ส่งถึงบริ ษทั โดยตรง ซึ่ งปรากฏว่ามี ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่ อเพื่อพิจารณาเข้า รับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั จานวน 1 ราย
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั มี
คุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรื อระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแลบริ ษทั มหาชน เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็ นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ ง เนื่ องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ตลอดจนเป็ น
ผูท้ ี่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริ ยธรรมในการทางาน ดังรายละเอียด ข้อมูลกรรมการบริ ษทั ที่ไ ด้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการ (ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3) ดังนี้
(1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์
กรรมการ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(2) นายก่อโชค แสงทองอร่ าม กรรมการ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(3) นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
โดยพิจารณาให้กรรมการลาดับที่ (1) , (3) เป็ นกรรมการอิสระด้วย เนื่ องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิ ยามกรรมการ
อิสระของกลต. , ตลท. และบริ ษทั (นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยกรรมการที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็ นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าสมควรนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง (1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ,
(2) นายก่อโชค แสงทองอร่ าม , (3) นางสาวปรานี รัตคาม กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการลาดับที่ (1)
, (3) จะเป็ นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของกลต. , ตลท. และบริ ษทั
และได้สอบถามว่า ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยที่จะสอบถามหรื อไม่ หากไม่มีขอ้ ซักถามแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมแยก
การออกคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคลดังนี้
5.1 นายสุ ธี ผ่องไพบูลย์
นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยที่จะสอบถามอีกหรื อไม่ และมีผู ้
ถือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หรื อไม่ กรุ ณายกมือขึ้น
มติทปี่ ระชุม อนุมตั ิแต่งตั้ง นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ดังนี้
เห็นด้วย 1,764,942,932 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสี ยง งดออกเสี ยง 12,646,300 เสี ยง บัตรเสี ย
เสี ยง
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5.2 นายก่ อโชค แสงทองอร่ าม
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้สอบถามว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยที่ จะสอบถามอีกหรื อไม่
และมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หรื อไม่ กรุ ณายกมือขึ้น
มติทปี่ ระชุม อนุมตั ิแต่งตั้ง นายก่อโชค แสงทองอร่ าม กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมากดังนี้
เห็นด้วย 1,764,942,932 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสี ยง งดออกเสี ยง 12,646,300 เสี ยง บัตรเสี ย
เสี ยง
5.3 นางสาวปรานี รัตคาม
เนื่ องจาก นางสาวปรานี รัตคาม ได้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2553 มีจานวนปี ที่เป็ น
กรรมการ (รวมที่จะแต่งตั้งใหม่) เป็ นเวลา 12 ปี 11 เดือน
เหตุผลการดารงตาแหน่งเกิน 9 ปี : เนื่องจาก นางสาวปรานี รัตคาม เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ประสบการณ์และความสามารถที่
เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั รวมทั้งเป็ นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้สอบถามว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยที่ จะสอบถามอีกหรื อไม่
และมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หรื อไม่ กรุ ณายกมือขึ้น
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม
มติทปี่ ระชุม อนุมตั ิแต่งตั้ง นางสาวปรานี รัตคาม กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากดังนี้
เห็นด้วย 1,764,942,932 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสี ยง งดออกเสี ยง 12,646,300 เสี ยง บัตรเสี ย
เสี ยง
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : ผู้ดาเนินการประชุม
ขอเชิญกรรมการที่อยูน่ อกห้องประชุมเข้ามาร่ วมประชุมต่อไป และดาเนินการประชุมในวาระต่อไป
วาระที่ 6.

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัทประจาปี 2563
นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม
ข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิ ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ น
คราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ ยเลี้ยง และสวัสดิ การต่าง ๆ
ตามระเบียบของบริ ษทั
หลักเกณฑ์ การพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการของบริ ษทั โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมกับการทาหน้าที่ ความรับผิดชอบคณะกรรมการและเลขานุการของบริ ษทั และผลการดาเนินงานของบริ ษทั และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
เห็นสมควรให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุ การประจาปี 2563 ใน
วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และอนุมตั ิอตั ราค่าตอบแทนมีรายละเอียดดังนี้
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ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
เลขานุการบริ ษทั
รวมทั้งปี ไม่ เกิน
จ่ ายจริง

ปี 2562
ต่อเดือน
50,000
30,000
20,000
-

ต่อครั้งประชุม
8,000
8,000
8,000

8,000
8,000
5,000,000
4,982,000

เสนอพิจารณา ปี 2563
ต่ อเดือน
50,000
30,000
20,000
-

ต่ อครั้งประชุ ม
8,000
8,000
8,000

ผลประโยชน์ อื่น ๆ

8,000
8,000
5,000,000

-ไม่ ม-ี
-ไม่ ม-ี
-ไม่ ม-ี
มี (*)
มี (*)

(*)ได้รับ เงิ นเดื อน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชี พ และสวัสดิ การต่างๆ ในตาแหน่ งลูกจ้างของ
บริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในปี 2563 จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ มิใช่ผบู ้ ริ หาร และเป็ นการจ่ายค่าตอบแทน
เฉพาะคณะกรรมการบริ ษ ัท เนื่ อ งจากกรรมการที่ ด ารงต าแหน่ ง ในกรรมการชุ ด ย่อ ยเป็ นกรรมการที่ ด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการบริ ษทั อยูแ่ ล้ว และมอบอานาจให้ประธานกรรมการ พิจารณาการจัดสรรบาเหน็จกรรมการตามความเหมาะสม
หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น
และได้สอบถามว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดจะสอบถามหรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงหรื อไม่
ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตัวเอง
ที่กาหนดไว้ 5 ล้านบาท ปี ก่อนใช้งบเกือบเต็ม ในปี นี้น่าจะมีการประชุมไม่มากกว่าปี ที่แล้วแน่นอนใช่ม้ ยั ครับ
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ใช่ครับ วงเงินไม่เกินนี้ครับ
นางสาวเรวดี หวานชิด : เลขานุการบริษทั และ CFO
ปี ที่ แล้วมี การจ่ายค่าบาเหน็ จกรรมการด้วย จากวงเงิ นที่ เหลื อจากการจ่ายค่าเบี้ ยประชุมแล้ว ซึ่ งแสดงไว้ในรายงาน
ประจาปี
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้สอบถามว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยที่ จะสอบถามอีกหรื อไม่
และมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หรื อไม่ กรุ ณายกมือขึ้น
มติทปี่ ระชุม อนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุ การของบริ ษทั ประจาปี 2563 รวมกันทั้งปี ไม่เกิน 5 ล้าน
บาท ตามรายละเอียดที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย 1,764,942,932 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสี ยง งดออกเสี ยง 12,646,300 เสี ยง บัตรเสี ย
เสี ยง
วาระที่ 7. พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวฒั น์
พนชาติ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรื อนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรื อน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรื อ
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นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริ ษทั สานักงานปี ติเสวี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สาหรับปี 2563 เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 1,420,000 บาท ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งพิจารณามอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าสอบทาน
งบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย
สรุปข้ อมูลการสอบบัญชี
ปี 2563
(ที่เสนอขออนุมัติ)
700,000
720,000
1,420,000
-

หน่วย : บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)
รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)

ปี 2562
670,000
660,000
1,330,000
7,100

ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสอบบัญชี
บริ ษทั สานักงานปี ติเสวี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2555-2562 รวมทั้งสิ้น 8 ปี โดยมีรายละเอียดการลง
นามรับรองงบการเงินดังนี้
รายนามผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ลงนามรับรองงบการเงินปี
1) นางสาวชวนา วิวฒั น์พนชาติ
เลขที่ 4712
2555 - 2559
2) นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรื อน

เลขที่ 7750

2560 - 2562

3) นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา

เลขที่ 9589

-

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เป็ นผูส้ อบบัญชีสงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั
และได้สอบถามว่า ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยที่ จะสอบถามหรื อไม่ มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง
หรื อไม่
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
ค่าสอบบัญชีข้ ึน 10% เลยหรื อครับ
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ใช่ครับ ขึ้น 10% เนื่องจากรายการมี STN เพิ่มขึ้นมา
และได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยที่จะสอบถามอีกหรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยง หรื อไม่ กรุ ณายกมือขึ้น
มติทปี่ ระชุม อนุ มตั ิแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวฒั น์พนชาติ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 4712 หรื อนางสาววันเพ็ญ อุ่น
เรื อน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรื อ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 9589 แห่ งบริ ษทั สานักงานปี ติเสวี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกาหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีสาหรับปี 2563 เป็ นเงินไม่เกิน 1,420,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งพิจารณามอบอานาจให้
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คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิค่าสอบทานงบการเงินที่ อาจเกิ ดขึ้นระหว่างปี ด้วย ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ดังนี้
เห็นด้วย 1,764,942,932 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสี ยง งดออกเสี ยง 12,646,300 เสี ยง บัตรเสี ย
เสี ยง
วาระที่ 8.

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนและแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4.
นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อการประชุมว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญ
ประจาปี 2562 มีมติอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนแบบ General Mandate และจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(RO) ซึ่ งวัตถุประสงค์เป็ นการเตรี ยมพร้อมในแหล่งเงินทุนของบริ ษทั ที่ตอ้ งใช้ในการลงทุนและชาระหนี้ ตราสารหนี้ ที่จะครบ
กาหนดในปี 2562 และบริ ษทั อาจจาเป็ นต้องรักษาสภาพคล่องให้อยูใ่ นระดับที่ เหมาะสม ซึ่ งการจัดหาเงินทุนในปี 2562 ส่ วน
หนึ่ งมาจากการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและออกตราสารหนี้ ส่ วนหนึ่ งเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบ General Mandate เป็ นทางเลือก
หนึ่ งที่ บริ ษทั สามารถดาเนิ นการได้ และมีความคล่องตัวในการระดมทุ นจากการเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่ ตอ้ งการ หากแผนการ
จัดหาเงินทุนข้างต้นไม่ได้ตามเป้ าหมาย
ในปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ สามารถจัดหาเงินจากการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและออกตราสารหนี้ ได้ตามเป้ าหมาย จึง
ไม่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งเพิ่มทุนต่อไป จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน
688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 2,985,450,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 2,296,500,000 บาท โดยการตัด
หุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 1,377,900,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
รวมทั้ง เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 688.95 ล้านบาท โดยการตัดหุ ้น
สามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั จานวน 1,377,900,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุ มตั ิ แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ นข้อความดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 2,296,500,000 บาท(สองพันสองร้อยเก้าสิ บหกล้านห้าแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น : 4,593,000,000 หุน้ (สี่ พนั ห้าร้อยเก้าสิ บสามล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ : 0.50 บาท(ห้าสิ บสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ : 4,593,000,000 หุน้ (สี่ พนั ห้าร้อยเก้าสิ บสามล้านหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ : -ไม่มีและเสนอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณามอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ในการจดทะเบี ยนแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรื อดาเนิ นการใด ๆ เพื่อให้เป็ นไป
ตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
และสอบถามว่า ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยที่ จะสอบถามหรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
หรื อไม่
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
สรุ ปว่า General Mandate ไม่จาเป็ นแล้วเหรอครับ จะไม่มีการลงทุนอะไรเพิ่มอีกหรื อครับ
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นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
คิดว่าถ้าจะมีการลงทุนเพิ่ม ก็ยงั อยูใ่ นวิสยั ที่สามารถกูย้ มื เงินได้ จากที่บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินมาจากสถาบันการเงิน โครงการ
ลงทุนต่าง ๆ คุยกับสถาบันการเงิน ทางสถาบันการเงินก็ค่อนข้างมัน่ ใจว่าเรามีวิธีการ หรื อกระบวนการพิจารณาที่ ไว้วางใจได้
ธนาคารก็อนุมตั ิเงินกูใ้ ห้
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
จริ ง ๆ การออก RO นี้ถูกกว่า ไม่ตอ้ งเสี ยดอกเบี้ยด้วย
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
การเพิ่มภาระให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ก็ไม่ดี เงินปั นผลที่ผถู ้ ือหุน้ ได้จะได้นาไปใช้ดีกว่า
และได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยที่จะสอบถามอีกหรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยง หรื อไม่ กรุ ณายกมือขึ้น
มติทปี่ ระชุม อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 2,985,450,000
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 2,296,500,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4. ให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้า
ร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย 1,777,589,232 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสี ยง งดออกเสี ยง
เสี ยง บัตรเสี ย
เสี ยง
วาระที่ 9.

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร ผูด้ าเนินการประชุม ได้ส่งมอบการประชุมในวาระนี้ให้ประธานที่ประชุม

นายยุทธ ชินสุ ภัคกุล : ประธานกรรมการ
สอบถามว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีเรื่ องที่ เสนอให้พิจารณาเพิ่มเติม และมีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดจะสอบถามประเด็นอื่น ๆ
หรื อไม่
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
สอบถามถึงอนาคตการลงทุนของ AQUA ใน EP
นายยุทธ ชินสุ ภัคกุล : ประธานกรรมการ
ก็มีความคิ ดว่าจะลงทุ นให้ครบ 49% แต่เกิ ดสถานการณ์ โรคระบาดเสี ยก่อน ทาให้การกู้ยืมเงิ น การออกหุ ้น กู้
ลาบากขึ้น จึงต้องชะลอไว้ก่อน ในปี นี้ EP จ่ายปั นผล 0.20 บาท เป็ นเพียงแค่กาไร Consolidate ของ EP ไม่ถึงร้อยละ 30 และในปี
ต่อ ๆ ไปน่าจะได้มากกว่านี้
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
ดังนั้นจึงต้องขาย Warrant ออกไปเพื่อเอากาไรคืนใช่ม้ ยั ครับ
นายยุทธ ชินสุ ภัคกุล : ประธานกรรมการ
Warrant ขายไปหมดแล้ว ตอนนั้นกาไรกลับมาแล้ว
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ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
ทาไมไม่คิดแปลง Warrant
นายยุทธ ชินสุ ภัคกุล : ประธานกรรมการ
บางทีสิ่งที่เป็ นของเราอยูแ่ ล้วมันก็แน่นอนกว่าสิ่ งที่ยงั ไม่เป็ นของเรา ดังนั้นการขาย Warrant น่าจะได้ประโยชน์กว่า
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
นโยบายการปรับ Model การขาย มีการปรับเปลี่ยนจากบริ ษทั ย่อยมาเป็ นรวมศูนย์
นายยุทธ ชินสุ ภัคกุล : ประธานกรรมการ
เรี ยนเชิญคุณอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร เป็ นผูต้ อบคาถามนี้
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ตอนนี้ กลุ่มบริ ษทั ปรับเปลี่ยนมาขายสื่ อโฆษณาเป็ นแบรนด์ AQUA เพียงแบรนด์เดียว เพื่อไม่ให้รายได้กระจายใน
บริ ษทั ลูกแบบเดิมแล้ว เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเจรจาต่อรองเป็ นคนเดียว ในอดีตบริ ษทั ลูกแต่ละบริ ษทั มาจากคนละที่ แต่
ปั จจุบนั เรารวมกันเป็ น 1 ทีมขายแล้ว ดังนั้นเราคิดว่าในกลยุทธ์น้ ี จะสร้างการรับรู ้ของผูล้ งทุนก็สาคัญ เพราะเวลาที่คนเห็นป้ าย
BW เขาไม่รู้วา่ นี่คือ AQUA ดังนั้นเราจึง Re Brand ให้เป็ น AQUA ทั้งหมด
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
สรุ ปตอนนี้ก็คือหากใครจะเข้ามาคุย ก็คุยกับ AQUA เลย แล้วบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่ทาอย่างไรครับ
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษทั ย่อยทาหน้าที่ Operator ส่ วน Marketing จะรวมศูนย์ที่ AQUA ทาให้ได้ประโยชน์ 2 ประการ คือ ประการ
แรกได้ Brand ใหญ่ Brand เดี ยว ประการที่ สองคือ ต่อไปรายได้ต่าง ๆ จะ Book เข้ามาที่ AQUA ตัวแม่ เพราะฉะนั้นกาไรของ
AQUA ตัวแม่จะไม่ใช่ กาไรที่ มาจากการเงิ นปั น ผลจากบริ ษทั ย่อยแล้ว แต่จะมี กาไรจาก Operation ท าให้การจ่ ายปั นผลของ
AQUA สามารถทาได้ดีกว่าเดิม
นายยุทธ ชินสุ ภัคกุล : ประธานกรรมการ
เสริ มว่าลักษณะนี้ ก็เป็ น New Normal หลาย ๆ กิจการก็ทาวิธีน้ ี อย่างเช่นถ้าเป็ น Application จะเรี ยกว่า Super App
ก็คือเราไม่ได้เข้าไปเพื่อดูสินค้าแค่สิ่งเดียว แต่จะสามารถเห็นส่วนอื่น ๆ ของสิ นค้านั้นได้ท้ งั หมด AQUA ก็จะเป็ นแบบนั้น ก็จะมี
Super Agency ขึ้ นมา คื อขายโฆษณาทุกอย่างไม่ได้ขายป้ ายอย่างเดี ยว จะเป็ นการประหยัดทั้งแรงงาน ทั้ง Consolidation เพื่อ
สามารถแข่งขันกับธุ รกิ จที่ เจ้าอื่นมีแค่สิ่งเดียว แต่ AQUA และบริ ษทั ในกลุ่มมีแทบทุกอย่าง EP ก็ทาสิ่ งพิมพ์อยูแ่ ล้ว บริ ษทั ใน
เครื อก็มีทุกอย่าง มันควรจะเป็ นศูนย์รวมใน New Normal ต่อไป ทั้งหมดนี้ก็เพื่อประหยัดต้นทุน เพราะต่อไปต้องแข่งขันกันด้วย
ต้นทุน ซึ่งเป็ นทางเดินที่ควรจะเป็ น
และได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามอีกหรื อไม่
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
AQUA ต้องลงทุนอะไรอีกมั้ยคะ
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นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ในระยะสั้นนี้ ไม่มีครับ ตอนนี้ ก็ประคับประคองธุรกิจปั จจุบนั ไปก่อน แต่ก็ตอ้ งยอมรับว่าที่ผา่ นมาการทาธุรกิจของ
AQUA สามารถสร้างเสถียรภาพ(Stabilize) ด้านผลประกอบการได้ดี ซึ่ งจะเห็นผลในช่วงวิกฤตนี้ คือถ้าหากเราประกอบธุรกิ จ
เพียงอย่างเดี ยว เช่นทาป้ ายอย่างเดี ยว บริ ษทั จะหนักในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 อย่างมากแน่ ๆ แต่เนื่ องจากเราสามารถ
Stabilize กับธุรกิจอื่นซึ่ งไม่ได้กระทบ เช่น คลังสิ นค้า ซึ่ งกาลังพิจารณาเรื่ องการต่อสัญญากันอยู่ หรื อ EP ที่มีพลังงานเป็ นหลัก
รายได้และกาไรก็มาจากพลังงาน ซึ่ งไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้ น ทั้งในเรื่ องของตัวสัญญาซื้อไฟกับภาครัฐก็ดี และสัญญาซื้ อไฟจาก
Independent User หรื อ RU ต่าง ๆ ก็อยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมชั้น 1 เช่น นิ คมอุตสาหกรรมลาดกระบัง , นิ คมอุตสาหกรรมบางปู
เป็ นต้น เพราะฉะนั้นผลของ Stabilize บริ ษทั ในช่วงที่หวือหวา หุ ้นขึ้นดี ๆ อาจจะไม่ชดั เจน แต่ก็เชื่อมัน่ ว่าจากนี้ ไปนักลงทุนก็
น่าจะเห็นศักยภาพของเราว่าการ Stabilize หรื อการ Diversify Business สามารถ Stabilize ผลกาไรได้ในระดับหนึ่ง
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
ช่วงนี้ เศรษฐกิจตกต่ า หลาย ๆ บริ ษทั ย่าแย่ เรามีแนวโน้มจะไป Take Over อะไรอีกมั้ยครับ เพราะหลังจาก STN
แล้ว หลาย ๆ บริ ษทั ก็กาลังมีปัญหาน่าจะเป็ นโอกาสของเรา
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ยังครับ เพราะปี นี้ Utilization จะน้อยลง
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
ตอนนี้เท่าไรครับ
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ตอนนี้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ป้ ายนิ่ งอยู่ที่ประมาณ 50% เมื่อเที ยบกับปี 2562 ซึ่ งอยู่ที่ประมาณ 53% ลดลงนิ ด
หน่อย ส่วนป้ าย Digital อยูท่ ี่ประมาณ 48% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยูท่ ี่ 64% ถือว่าลดลงเยอะมาก
ณ วันนี้เรามี Back log ได้ 44% แต่ปกติในช่วงเวลาเดียวกันนี้จะเกิน 50% แล้ว
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
แนวโน้มจะไปทาง Online มากน้อยแค่ไหนครับ ตอนนี้ New Normal แล้ว
นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
ผมว่าอาจจะเป็ นคนละประเภทครับ คงจะเป็ นการนามาเสริ มกับที่ เรามีอยูใ่ ห้มี Product เพิ่มขึ้น โดยที่ อาจจะไม่
จาเป็ นต้องไป Take ใคร เพราะวันนี้ Online สามารถเข้าไปได้เลย ขอให้เรามีช่องทางที่จะเข้าไป ซึ่งในแต่ละ Website ต่าง ๆ จริ ง
ๆ แล้ว ณ วันนี้ โฆษณา Online โดยตรงของคนที่ทาธุรกิจจริ ง ๆ ก็มีไม่มาก 90% จะอยูใ่ น 3 ตัว คือใน Facebook , YouTube และ
Google Ads เท่านั้นเอง
นายยุทธ ชินสุ ภัคกุล : ประธานกรรมการ
สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามอีกหรื อไม่
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยมาด้ วยตนเอง
เห็นรัฐบาลจะยกเลิก พรก.ฉุกเฉิ น เรามองตรงนี้เป็ นโอกาสมั้ยคะที่จะเตรี ยมตัว มีแผนอย่างไรบ้างคะ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

นายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร : กรรมการผู้จดั การใหญ่
เราเตรี ยมตัวมาตลอดเวลา พอถึงเวลายกเลิกจริ ง ๆ จะได้ดาเนิ นการต่อได้ทนั ที ไม่ตอ้ งเริ่ มนับ 1 ใหม่ วันนี้ เราเตรี ยมตัว
เต็มที่แล้ว ไม่วา่ จะเป็ นเตรี ยมตัวภายใน , เตรี ยมตัวกับลูกค้า หรื อการเตรี ยมแผน 2 แผน 3 แผนรองรับในกรณี ที่ยงั ไม่ยกเลิก หรื อ
ยกเลิกช้าไป เหล่านี้ตอ้ งคุยก่อน พอถึงเวลายกเลิกแล้วเดินต่อเลยทันที จะได้ไม่เสี ยโอกาส
นายยุทธ ชินสุ ภัคกุล : ประธานกรรมการ
สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามอีกหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมกล่าว ขอบคุณผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ับมอบฉันทะที่มาเข้าร่ วมประชุมทุก
ท่าน เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย กรรมการบริ ษทั ที่ได้สละ
เวลามาเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ครั้งนี้ และขอปิ ดการประชุม
เนื่ องจากระหว่างการดาเนิ นการประชุมมีผถู ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม จึงทาให้จานวนหุ ้นที่มาประชุมจนจบตาม
วาระต่าง ๆ มีจานวนหุน้ มากกว่า ณ ขณะที่เปิ ดการประชุม
ทั้งนี้ จานวนของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้ น 68 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 1,813,389,232
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 39.4816 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
ปิ ดประชุมเวลา 15.10 น.

( นายยุทธ ชินสุภคั กุล )
ประธานที่ประชุม

( นางสาวเรวดี หวานชิด )
เลขานุการบริ ษทั / ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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