รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
ของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการบริษัท

2. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

กรรมการผูจ้ ดั การ

3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร

กรรมการบริษัท

4. นายวัลลภ ศรีไพศาล

กรรมการอิสระ

5. นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

6. นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

กรรมการอิสระ

กรรมการทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
1. นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
2.

นายศุภฤทธิ์ สันทรัชต์ไชย
ก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานที่

ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงระเบียบการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนน
เริ่มการประชุม
ประธานฯ ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ในวันนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 5 ราย รวมจานวนหุน้
ได้ 44,586,315 หุน้ และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จานวน 27 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 1,088,243,442 หุน้ รวมผู้
ถือหุน้ ทัง้ ที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ จานวน 32 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 1,132,829,757
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 93.67 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมต่อไป
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วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ประธานฯ ได้แถลงต่อผู้ถือหุ้น ว่า บริษัท ฯ ได้จ ัด ทารายงานผลการดาเนิน งานของบริษัท ฯ สาหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 (ในรู ปแบบ รหัสคิว
อาร์ (QR Code)) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ แล้ว และขอให้นางสาวชมพูนุท สุวรรณ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
นางสาวชมพูนุท สุวรรณ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวถึง ผลประกอบการ
ของปี 2563 ว่า ผลการดาเนินงานในปี 2563 รายได้เกิดจากรายได้จากการขายบ้านและห้องชุดของบริษัท
ย่อ ยเพิ่ม ขึน้ 302.47 ล้า นบาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 59.55 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับปี ก่อน เกิด จากการรับรู ร้ ายได้
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 มูลค่า 120.30 ล้านบาท โครงการบ้านรชยา นาดี มูลค่า 87.09 ล้านบาท
และโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ มูลค่า 568.65 ล้านบาท และโครงการไวโอ แคราย
ทั้ง 2 โครงการ เป็ นมูลค่า 34.38 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 เกิดจาการรับรู ร้ ายได้ของโครงการบ้านพัก
อาศัย รชยา บ้านช้าง 2 มูลค่า 225.91 ล้านบาท และโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรีนครินทร์
274.62 ล้านบาท และโครงการไวโอ แคราย ทั้ง 2 โครงการ มูลค่า 7.41 ล้านบาท
ต้น ทุน ขายอสังหาริมทรัพ ย์ของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ย เพิ่ ม ขึ น้ 243.73 ล้า นบาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 66.65
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน ตามการเพิ่มขึน้ ของยอดขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 23.49 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 61.81
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เกิดจากการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขายและโอนของโครงการ วนา เรสซิ
เดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ ตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ เป็ นหลัก
ค่า ใช้จ่ายในการบริห ารของบริษัทฯ และบริษัท ย่อ ย เพิ่ม ขึ น้ 16.95 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 40.51
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เกิดจากการกลับรายการต้นทุนในการพัฒนาโครงการ วู๊ดเบอรี่ เรสซิเดนซ์ เป็ น
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าออกแบบโครงการ งานระบบไฟฟ้า ประปาชั่วคราว งานรัว้ ชั่วคราว งานบริหารโครงการ
เป็ น ต้น รวมมูลค่า 5.4 ล้า นบาท นอกจากนี ย้ งั มีป ระมาณการค่าซ่อ มแซมและบารุ ง รัก ษาโครงการ 2.6
ล้า นบาท ค่า ธรรมเนีย มรีไ ฟแนนซ์ 3.0 ล้า นบาท และค่า ใช้จ่า ยพนัก งานที่เ พิ่ม ขึ น้ จากปี 2562 รวมถึง
สวัสดิการพนักงาน
ต้น ทุน ทางการเงิน ของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อยเพิ่มขึ น้ 11.27 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 109.99 เมื่อ
เปรีย บเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก ต้น ทุน ทางการเงินของโครงการ วู๊ด เบอรี่ เรสซิเดนซ์ เพิ่มขึน้
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทาให้ฝ่ายบริหาร ชะลอการเปิ ดขายโครงการ
และชะลอแผนการก่อ สร้า งชั่ว คราว ส่ง ผลให้บ ริษัท ฯ บัน ทึก ต้น ทุน ทางการเงิ น เข้า งบกาไรขาดทุน ซึ่ง
ภายหลัง บริษัท ฯ ได้ทาสัญ ญาจะซือ้ จะขายที่ดิน ของโครงการแล้วในเดือ นพฤศจิกายน ปี 2563 ซึ่ง โอน
กรรมสิทธิ์แล้วใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
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ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึน้ จานวนเงิน 3.06 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้า
ซือ้ หุน้ ของบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ทาให้บริษัทฯ รับรู ส้ ่วนแบ่งกาไร
(ขาดทุน) ตามสัดส่วนการถือหุน้ เป็ นต้นมา ในขณะที่ปี 2562 ยังไม่มีการลงทุนในการร่วมค้า
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2563 มีผลกาไรสุทธิจานวน 59.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้
14.25 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 31.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนประธานฯ ขอให้นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
พูดถึงภาพรวมโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่กาลังพัฒนาอยู่ โดยสังเขป
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ กรรมการผูจ้ ัดการ ได้แถลงว่าปั จจุบนั บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
แนวราบ และแนวสูงภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“AFD”) (บริษัทย่อย)
โครงการที่ AFD ดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ได้แก่
โครงการ Vana Residence Rama 9 – Srinakarin
โครงการ

: วนา เรสซิเดนท์ พระราม 9 – ศรีนครินทร์ / Vana Residence Rama 9 Srinakarin

เจ้าของโครงการ

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: เขตบางกะปิ ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่)

พืน้ ที่โครงการ

: 19 ไร่ 3 งาน 53.3 ตารางวา

ลักษะโครงการ

: บ้านเดี่ยว

จานวนบ้าน

: 69 ยูนิต

รูปแบบบ้าน และราคาเริ่มต้น : Type A ที่ดิน 64-136 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 492 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องนา้
4 ที่จอดรถ (เริ่ม 28.8 ล้านบาท)
Type B ที่ดิน 56-76 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 420 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องนา้
4 ที่จอดรถ (เริ่ม 25.6 ล้านบาท)
Type C ที่ดิน 53-68 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 400 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องนา้
4 ที่จอดรถ (เริ่ม 20 ล้านบาท)
มูลค่าโครงการ

: 1,862 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: พัฒนางานก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 90.07 ของโครงการ และกาลังเร่ง
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จทั้งในส่วนที่เหลือ เพื่อให้สามารถโอนและรับรู ร้ ายได้
ตามเป้าในปี 2564 ที่ 810 ล้านบาท โดยประมาณ

เปิ ดขายโครงการ

: สิงหาคม 2561
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บ้านพักอาศัยรวม 69 หลัง ทาสัญญาจะซือ้ จะขายแล้วจานวน 40 หลัง ซึ่งโอน
กรรมสิทธิ์แล้วจานวน 32 หลัง คงเหลือ 29 หลัง
โครงการ Vio Khaerai 2
โครงการ

: ไวโอ แคราย 2 / Vio Khaerai 2

เจ้าของโครงการ

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

พืน้ ที่โครงการ

: 3 งาน 10 ตารางวา (310 ตาราวา)

ลักษะโครงการ

: อาคารชุดพักอาศัย Low rise 8 ชัน้ จานวน 1 อาคาร

จานวนห้อง

: 122 ยูนิต

จานวนยูนิตต่อชัน้

: สูงสุด 18 ยูนิต

จานวนที่จอดรถ

: ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็ น 40 ร้อยละ

รูปแบบห้อง

: 1 Bedroom 26 - 34 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 1.7 - 2.5 ล้านบาท
2 Bedrooms 48 – 49 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 3.3 – 3.6 ล้านบาท

มูลค่าโครงการ

: 241 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: สร้างเสร็จพร้อมขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ห้องชุดรวม 122 ยูนติ โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 87 ยูนิต คงเหลือ 35 ยูนิต
โครงการ Vio Khaerai 1
โครงการ

: ไวโอ แคราย 1 / Vio Khaerai 1

เจ้าของโครงการ

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: ซอยรัตนาธิเบศร์ 10 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ เทศบาลนคร
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

พืน้ ที่โครงการ

: 3 งาน 87 ตารางวา (387 ตารางวา)

ลักษะโครงการ

: คอนโด Low Rise 8 ชัน้ จานวน 1 อาคาร

จานวนห้อง

: 125 ยูนิต

จานวนยูนิตต่อชัน้

: สูงสุด 19 ยูนิต

จานวนที่จอดรถ

: ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็ น 40 ร้อยละ
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รูปแบบห้อง

: 1 Bedroom 31 – 37 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 2.7 - 3.3 ล้านบาท
2 Bedrooms 43 – 48 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 3.9 - 4.3 ล้านบาท

มูลค่าโครงการ

: 328 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: สร้างเสร็จพร้อมขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ห้องชุดรวม 125 ยูนติ โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 107 ยูนิต คงเหลือ 18 ยูนติ
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด (“RCY”) (บริษัทย่อย)
โครงการที่ RCY ดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ได้แก่
โครงการ Baan Rachaya Nadee Outing-Ring Road
โครงการ

: โครงการ บ้านรชยา วงแหวน-นาดี / Rachaya Nadee Outing-Ring Road

เจ้าของโครงการ

: บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 อุดรธานี บ้านหนองหัวหมู ต.นาดี อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี

พืน้ ที่โครงการ

: 20-0-10.4 ไร่ ( 8,010.4 ตร.ว. )

ลักษะโครงการ

: บ้านเดีย่ ว / บ้านแฝด

จานวนบ้าน

: 89 ยูนิต

รูปแบบบ้านและราคาเริ่มต้น : บ้านเดีย่ วใหญ่ 2 ชัน้ ที่ดิน 53.6 – 106.4 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 176 ตร.ม. 4
ห้องนอน 4 ห้องนา้ 2 ที่จอดรถ (3.19 ล้านบาท)
บ้านเดีย่ วเล็ก 2 ชัน้ ที่ดิน 50.3 – 81.4 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 152 ตร.ม. 4
ห้องนอน 3 ห้องนา้ 2 ที่จอดรถ (2.76 ล้านบาท)
บ้านแฝด 2 ชัน้ ที่ดิน 41.8 - 50.5 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 152 ตร.ม. 4 ห้องนอน
3 ห้องนา้ 2 ที่จอดรถ (2.19 ล้านบาท)
มูลค่าโครงการ

: 233.92 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: พัฒนาพืน้ ที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 86.00 ของโครงการ และอยู่ในระหว่าง
เร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จในส่วนที่เหลือของโครงการ เพื่อให้สามารถโอนและ
รับรูร้ ายได้ตามเป้าในปี 2564 ที่ 136.83 ล้านบาทโดยประมาณ

เปิ ดขายโครงการ

: ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บ้านเดี่ยว บ้านแฝด รวม 89 หลัง โอนกรรมสิทธิ์แล้ว จานวน 38 หลัง จองและทา
สัญญาแล้ว 14 หลัง คงเหลือ 37 หลัง
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โครงการ Baan Rachaya Baan Chang 2 (ขายหมดแล้ว)
โครงการ

: บ้านรชยา บ้านช้าง 2 / Rachaya Baan Chang 2

เจ้าของโครงการ

: บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: หลังสนามบินนานาชาติอดุ รธานี ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

พืน้ ที่โครงการ

: 33-1-49.0 ไร่ ( 13,349.0 ตร.ว. )

ลักษะโครงการ

: บ้านเดีย่ ว / บ้านแฝด

จานวนบ้าน

: 161 ยูนิต

รูปแบบบ้านและราคาเริ่มต้น : บ้านเดี่ยวใหญ่ 2 ชัน้ ที่ดิน 56 - 90 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 181 ตร.ม. 4
ห้องนอน 4 ห้องนา้ 2 ที่จอดรถ (4 ล้านบาท)
บ้านเดีย่ วเล็ก 2 ชัน้ ที่ดิน 50 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 154 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3
ห้องนา้ 2 ที่ จอดรถ (3 ล้านบาท)
บ้านแฝด 2 ชัน้ ที่ดิน 44.6 – 44.8 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 154 ตร.ม. 4 ห้องนอน
3 ห้องนา้ 2 ที่จอดรถ (2.7 ล้านบาท)
มูลค่าโครงการ

: 486.87 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: พัฒนาพืน้ ที่โครงการ แล้วเสร็จทั้งหมด และปิ ดโครงการแล้ว โดยโอนหลัง
สุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2563

เปิ ดขายโครงการ

: มกราคม 2561

บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“TONSON”) (กิจการร่วมค้า)
โครงการที่ TONSON ดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ได้แก่
โครงการ Tonson One Residence
โครงการ

: ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ / Tonson One Residence

เจ้าของโครงการ

: บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พืน้ ที่โครงการ

: 3 งาน 85.3 ตารางวา (385.3 ตารางวา)

ลักษะโครงการ

: คอนโดมิเนียม 29 ชัน้ ระดับ Super Luxury

จานวนห้อง

: 80 ยูนิต

จานวนที่จอดรถ

: 115 คัน
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รูปแบบห้อง

: 1 Bedroom 57 – 74 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 20 ล้านบาท
2 Bedrooms 108 – 117.5 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 33.5 ล้านบาท
Penthouse 255 – 387.5 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริม่ ต้น 115.5 ล้านบาท

มูลค่าโครงการ

: 2,850 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: อยู่ระหว่างก่อสร้าง

เปิ ดขายโครงการ

: ได้รับ ความเห็ น ชอบรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และ
ใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว และพัฒนาพืน้ ที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 13.09
ของโครงการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดจองและทาสัญญาแล้ว 61 ยูนิต หรือคิดเป็ นร้อยละ 76.25 ของจานวนยูนิต
ซึ่งมีมลู ค่า 1,862.22 ล้านบาท
ทัง้ นี ้ ในปี 2564 นีบ้ ริษัทฯ มีโครงการใหม่เพิ่มเติม 2 โครงการได้แก่
โครงการ Baan Rachaya Baan Chang 3
โครงการ

: บ้านรชยา บ้านช้าง 3 / Rachaya Baan Chang 3

เจ้าของโครงการ

: บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: หลังสนามบินนานาชาติอดุ รธานี ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

พืน้ ที่โครงการ

: 19.5 ไร่

ลักษะโครงการ

: บ้านเดีย่ ว / บ้านแฝด

จานวนบ้าน

: 78 ยูนิต

ราคาเริ่มต้น

: 2.89 ล้านบาท

มูลค่าโครงการ

: 270 ล้านบาท

เปิ ดขายโครงการ

: ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

โครงการ Baan Rachaya Private Living Nadee
โครงการ

: โครงการ บ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิง่ - นาดี /Rachaya Private Living Nadee

เจ้าของโครงการ

: บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 อุดรธานี บ้านหนองหัวหมู ต.นาดี อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี

พืน้ ที่โครงการ

: 1-1-34.9 ไร่ ( 534.9 ตร.ว.)
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ลักษะโครงการ

: บ้านเดีย่ ว / บ้านแฝด

จานวนบ้าน

: 8 ยูนิต

รูปแบบบ้านและราคาเริ่มต้น : บ้า นเดี่ ยว 2 ชั้น ที่ ดิ น 51.8 - 59.2 ตร.วา พื น้ ที่ ใ ช้สอย 182.83 ตร.ม. 4
ห้องนอน 4 ห้องนา้ 2 ที่จอดรถ (2.99 ล้านบาท)
มูลค่าโครงการ

: 24 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: อยู่ ร ะหว่ า งการก่ อ สร้า งให้แ ล้ว เสร็ จ ภายในเดื อ นตุ ล าคม 2564 เพื่ อ ให้
สามารถรับรู ร้ ายได้ตามเป้าหมายในปี 2564 จานวน 24 ล้านบาท ภายใน
เดือนตุลาคม 2564

เปิ ดขายโครงการ

: พฤษภาคม 2564

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ รายใดมีขอ้ ซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงแจ้งว่าวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้แ ถลงต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ว่ า บริษัท ฯ ได้จัด ท างบการเงิ น สาหรับ รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 (ในรู ป แบบ รหัส คิว อาร์ (QR Code)) ที่ไ ด้จ ัด ส่ง
ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัท ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ดัง กล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท ฯ ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั การเห็นชอบจากที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว จึง
ขอให้นางสาวชมพูนุท สุวรรณ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียด
ในวาระนี ้
นางสาวชมพูนุท สุวรรณ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชีแ้ จงผลรายละเอียดในงบ
การเงิน สาหรับ ปี 2563 ว่า บริษัท ฯ มีสิน ทรัพ ย์ร วม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 31 ธัน วาคม 2562
เป็ นจานวนเท่ากับ 1,869.80 ล้านบาท และ 1,751.15 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ จาก
ปี 2562 เป็ นจานวน 118.65 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.78 สาเหตุสาคัญเกิดจาก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ จานวน 173.30 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 879.28 เกิดจาก
บริษัทฯ ได้รบั เงินมัดจาจากการทาสัญญาจะซือ้ จะขายที่ดินของโครงการ วู๊ดเบอร์รี่ ช่วงเดือนพฤศจิกาย น
และธันวาคม รวมเป็ นจานวนเงิน 165 ล้านบาท
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เงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึน้ ทั้งจานวน 216.94 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ เข้าซือ้ หุน้ สามัญ TONSON
จากบริษัท ทริลเลี่ย นแนร์ โฮลดิ ง้ จากัด จานวน 1,472,500 หุน้ คิด เป็ น ร้อ ยละ 47.50 ของจานวนหุน้ ที่
ออกและจาหน่ายได้แล้วของ TONSON ในราคา 220 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
สิน ทรัพ ย์สิท ธิก ารใช้ เพิ่ม ขึ น้ ทัง้ จานวน 4.14 ล้า นบาท สาเหตุจ ากการเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี
เนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ามาถือปฏิบตั ิ ซึ่งบริษัทฯ ได้
นามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนีม้ าถือปฏิบัติโดยให้มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2563
อย่างไรก็ตาม ในส่วนสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ลดลงจากปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562 เกิดจาก
เงิน ให้กูย้ ืมระยะสัน้ แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลงอย่างมีสาระสาคัญ เป็ นจานวนเงิน 32.73
ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รบั ชาระเงินให้กูย้ ืมจากนายจตุรงค์ ธนะปุระ ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วภายใน
เดือนเมษายน 2563
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลดลง 216.71 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.90 เหตุสาคัญเกิด
จากบริษัทฯ ได้มีตน้ ทุนในการพัฒนาบ้า นพักอาศัยของโครงการในกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้ ระหว่างปี 409.31
ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ รับรู ต้ น้ ทุนจากการโอนบ้านระหว่างปี ในกาไรขาดทุนเป็ นจานวน 609.41 ล้าน
บาท นอกจากนี ้ เมื่อ บริษัท ฯ หยุด การพัฒ นาโครงการวู๊ด เบอร์รี่ จึง ทาให้ต อ้ งรับ รู ต้ น้ ทุน พัฒ นาไปเป็ น
ค่าใช้จ่ายสาหรับปี
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นลดลง 8.56 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 32.79 สาเหตุหลักเกิดจาก
เงินมัดจาจ่ายล่วงหน้าวัสดุและผูร้ บั เหมาลดลง เนื่องจาก บริษัทชะลอแผนระหว่างปี ในการก่อสร้างบ้านที่
มีแผนจะโอนก่อน นอกจากนีใ้ นส่วนของที่มัดจาไว้ ได้มีการส่งของและให้บริการเสร็จสิน้ แล้ว
สิน ทรัพ ย์ภาษี เงิน ได้ร อตัดบัญ ชีลดลง 8.48 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น ร้อยละ 84.23 เนื่อ งจากบริษัทฯ ได้ใช้
ขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้วในปี 2563
ในขณะที่ห นีส้ ินรวมของบริษัทฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 มีจานวนเท่ากับ 1,178.57 ล้า นบาท ลดลง
จากปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 26.92 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.23 สาเหตุสาคัญเกิดจาก
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ลดลง 8.09 ล้านบาท เกิดจากช่วงปลายปี ไม่มีการเบิกใช้เงินในส่วนนีจ้ ึงทาให้
ยอดคงค้างในบัญชีเป็ นศูนย์
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน ลดลง 174.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.61
เนื่องจาก บริษัทฯ เร่งก่อสร้างเฉพาะบ้า นที่มีลูกค้าตามแผนที่เปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทา
ให้บริษัทฯ ลดการเบิกเงินกูย้ ืม ในขณะเดียวกัน สามารถโอนบ้านได้อย่างต่อเนื่องมีผลทาให้ เงินกูย้ ืมเมื่อ
เปรียบเทียบ ณ สิน้ ปี 2562 ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการกูย้ ืมเงินจากบุคคลอื่น จานวน 48 ล้านบาท
โดยการนาโครงการ ไวโอ แครายทั้ง 2 แห่งไปจานอง เพื่อนาเงิน ทุนมาหมุนเวียนในบริษัทฯ
9

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ 59.34 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.12 เกิดจากบริษัทฯ
มีรายได้รบั ล่วงหน้าจากการซือ้ ขายที่ดิน 15 ไร่ จานวนเงิน 165.00 ล้านบาท ซึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ซือ้ ขาย
ที่ดิน ในเดือ น มีน าคม 2564 นอกจากนี ้ เงิน ประกัน ผลงานเพิ่ม ขึ น้ อย่า งต่อ เนื่อ งจากการก่อ สร้า งและ
พัฒ นาโครงการ และยัง อยู่ในระยะเวลารับ ประกัน ของผูร้ บั เหมา อย่า งไรก็ตาม เจ้า หนี ค้ งค้าง ณ เดือน
ธันวาคม 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ จึงวางแผนใช้
เงิน อย่า งระมัด ระวัง ท าให้เ จ้า หนี ท้ ี่เ กิด ขึ น้ สิ น้ งวดน้อ ยกว่า เดือ นธัน วาคม ปี 2562 นอกจากนี เ้ งิน รับ
ล่วงหน้าจากการถูกเวนคืนลดลงเนื่องจากบริษัทรับรู เ้ ป็ นรายได้เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหนีค้ ่าเงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึน้ ทั้งจานวน 48.25 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ดาเนินการเข้า
ซือ้ หุน้ สามัญ TONSON ในราคา 220 ล้านบาท โดยได้ชาระค่าหุน้ สามัญส่วนแรกจานวน 160 ล้านบาท
และส่วนที่เหลือจะทะยอยชาระให้เสร็จสิน้ ภายใน 1 ปี ตามที่ระบุในสัญญา
สาหรับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวนเท่ากับ 691.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
145.57 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ นร้อยละ 26.68 ซึ่ง เพิ่มขึน้ หลักจากกาไรสุทธิ จานวน 59.19 ล้า นบาท และ
การเพิ่มทุนหุน้ สามัญ จานวนเงิน 86.38 ล้านบาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์อ นุ มัติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,132,829,757

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,132,829,757

100.00

เห็นด้วย

รวม
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้แถลงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏผลขาดทุนสะสมในงบการเงินของบริษัท
จานวน 15,407,446 บาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
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เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงิน
ปั นผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปั นผล ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,132,829,757

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,132,829,757

100.00

เห็นด้วย

รวม
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้แถลงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิ
แต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ โดยทุก ๆ ปี กรรมการบริษัทฯ จะต้องออกตามวาระ
จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
สาหรับในปี นมี ้ ีกรรมการที่ครบวาระจานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายวัลลภ

ศรีไพศาล

กรรมการอิสระ

2. นายภูรพิ ฒ
ั น์

ชุ่มธรรม

กรรมการอิสระ

เนื่องด้วยกรรมการที่ครบวาระทัง้ 2 ท่าน เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ ยังได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุ จริต
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ี ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติแ ต่งตั้งกรรมการที่ จะต้อ งออกจากต าแหน่ งตามวาระกลับ เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
เนื่องจากในวาระนี ้ นายวัลลภ ศรีไพศาล และนายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม กรรมการอิสระ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียในวาระ
นี ้ จึงขอออกจากห้องประชุม
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
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เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดมีขอ้ ซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุ มัติแต่งตั้งนายวัลลภ ศรีไพศาล กรรมการบริษัทที่ครบวาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายวัลลภ ศรีไพศาล เป็ น
กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,132,829,757

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,132,829,757

100.00

เห็นด้วย

รวม
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม กรรมการบริษัทที่ครบวาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม เป็ น
กรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,132,829,757

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,132,829,757

100.00

เห็นด้วย

รวม
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เชิญนายวัลลภ ศรีไพศาล และนายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม กลับเข้าร่วมประชุม
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
ประธานฯ ได้แถลงต่อ ผู้ถือหุ้น ว่าเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุม ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(2) เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัท

15,000

บาท

(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- กรรมการบริษัท

10,000

บาท

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(3) เบีย้ ประชุมคณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะอนุกรรมการ 10,000 บาท

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

- อนุกรรมการ

(เจ็ดพันบาทถ้วน)

7,000

บาท

โดยกรรมการที่ได้รบั เงินเดือนประจาในฐานะผูบ้ ริหาร จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ
บริษัท
ทัง้ นีใ้ นปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการทัง้ หมด จานวน 1,280,000 บาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่ อ ไม่ มี ผู้ถื อ หุ้น รายใดมี ข้อ ซัก ถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึ ง ขอให้ท่ี ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,132,829,757

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,132,829,757

100.00

เห็นด้วย

รวม
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
ประธานฯ ได้แถลงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่าเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษทั
ฯ ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน ในปี
2564 นั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ นางสาวสม
จินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบ
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บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของสานักงานทา
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ โดยมีค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2564 สาหรับบริษัทฯ เป็ นจานวนไม่เกิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และขอให้
นางสาวชมพูนุท สุว รรณ ผูช้ ่ว ยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ น ผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดค่า
สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี ้
บริษัท

ค่าสอบบัญชี

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้
(ลดลง)

ปี 2564

ปี 2563

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

720,000

720,000

-

0.00%

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

605,000

650,000

(45,000)

(6.92)%

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด

410,000

440,000

(30,000)

(6.82)%

บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

290,000

300,000

(10,000)

(3.33)%

2,025,000

2,110,000

(85,000)

(4.03)%

รวม

บาท

คิดเป็ น

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่า
สอบบัญชี ประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,132,829,757

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,132,829,757

100.00

เห็นด้วย

รวม
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้แถลงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า เนื่องด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษั ท ฯ มี ผ ลขาดทุ น สะสม จ านวน 15,407,446 บาท ในขณะที่ มี ส่ ว นเกิ น กว่ า มูล ค่ า หุ้น สามัญ จ านวน
18,821,992 บาท ซึ่งมากกว่าขาดทุนสะสมจานวนดังกล่าว จึงขอเสนอพิจารณาอนุมตั ิโอนส่วนเกินมูลค่าหุน้
จานวน 15,407,446 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้เร็วขึน้
จึงขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดมีขอ้ ซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิโอนส่วนเกินมูลค่าหุน้
เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิโอนส่วนเกินมูลค่าหุน้ เพื่อล้าง
ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,132,829,757

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,132,829,757

100.00

เห็นด้วย

รวม
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า วาระนีเ้ ป็ นการเปิ ดโอกาสให้กับผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจาก
วาระที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือต้องการซักถามในเรื่องอื่น
นายภัทรกิตติ์ เนตินิยม ผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม ดังนี ้
-

คาดว่าเมื่อไหร่หนุ้ ของบริษัทฯ จะสามารถกลับเข้าไปซือ้ ขายได้

ประธานฯ ตอบ ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) สอบทานงบการประจาปี 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี นี ้ ดังนัน้ คาดว่า
หุน้ ของบริษัทฯ จะสามารถกลับเข้าไปซือ้ ขายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้น่ิงนอนใจ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนทุกอย่างมาโดยตลอด แต่เนื่องด้วยปั ญหาหลายอย่างที่ทาให้เกิดความล่าช้า
ซึ่งในขณะนีค้ ณะผูบ้ ริหารก็เร่งดาเนินการอยู่เพื่อให้หนุ้ ของบริษัทฯ สามารถกลับเข้าไปซือ้ ขายได้โดยเร็ว
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เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม หรือมีขอ้ ซักถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าว
ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และได้เสนอแนะความเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อที่ประชุม และขอปิ ด
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ปิ ดประชุม เวลา 14:40 น.

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานที่ประชุม

__________________________
(นายอภิวชั ร์ เสถียรธนรัตน์)
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
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