
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท โนเบิล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที ่0107538000312 

เวลาและสถานที ่

ประชุมเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2563 โดยเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมแบบถ่ายทอดสด
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จากหอ้งประชุม ส านักงานใหญ่  ชัน้ N อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขต
ปทุมวนั กรุงเทพฯ และรบัชมการถ่ายทอดสดผ่าน Zoom application ณ Noble Overseas Sales Gallery ชัน้ 2 อาคาร
โนเบิล เลขท่ี 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชุมทราบว่า 
เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  เพื่อความปลอดภยัของท่านผูถื้อหุน้ และเพื่อให้
วาระการประชุมที่ส  าคญัที่ตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ และเพื่อจดัการผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึน้ต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ จากความล่าช้าในการจัดประชุม ดังนั้น บริษัทฯ อาศัยความตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ประกาศในวนัท่ี 18 เมษายน 2563 โดยพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 ไดย้กเลิกหลักเกณฑ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององคป์ระชุมต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน 
เนื่องจากท าใหผู้ซ้ึ่งตอ้งเขา้รว่มประชุมในสถานที่เดียวกันดงักล่าว  มีความเส่ียงที่จะติดโรคสงูอนัไม่สอดคลอ้งกบัการเวน้
ระยะห่างทางสงัคม นอกจากนี ้หลกัเกณฑเ์ดิมที่มีอยู่ยงัไดก้ าหนดใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมดตอ้งอยู่ในราชอาณาจกัร ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกับสภาพการท างานทัง้ในภาครฐั และภาคเอกชน รวมทัง้เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป โดยการนี ้บริษัทฯ จึง
ไดจ้ัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และไดแ้จง้ใหท้่านผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยไม่ตอ้งเดินทางมายงัสถานที่จดัประชมุ รายละเอียดตามหนงัสือ
แจง้ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ภายใต้
สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม ภายหลงัจากที่ผูถื้อหุน้ไดเ้ขา้มาในหอ้งประชุมผ่าน 
Zoom application แลว้ดงัต่อไปนี ้

ขอใหผู้ถื้อหุน้เตรียมเอกสารหลกัฐานดงันี ้
1. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีรว่มประชมุดว้ยตนเอง ขอใหเ้ตรยีมบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิ
2. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชมุ ขอใหท้่านเตรยีม

• บตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะ

• หนงัสือมอบฉนัทะที่ลงนามเรียบรอ้ยแลว้ทัง้ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉนัทะที่ลงนามเรยีบรอ้ยแลว้
3. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระล่วงหนา้มาแลว้ แตต่อ้งการเขา้รว่มรบัชมการประชมุ

ไม่ตอ้งเตรียมเอกสารใด ๆ เพิม่เติม
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ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

1. เตรียมเอกสารหลกัฐานจากขา้งตน้ไวใ้หพ้รอ้ม
2. กดปุ่ มยกมือ เพื่อรอเจา้หนา้ที่ตดิต่อกลบั
3. เจา้หนา้ที่ติดต่อกลบัในช่อง Chat พรอ้มแจง้ใหเ้ปิดกลอ้ง พรอ้มแสดงบตัรประชาชน เพื่อใชใ้นการ

ลงทะเบียน
4. ใหผู้ถื้อหุน้เปิดกลอ้งทนัทีและแสดงเอกสารหลกัฐานต่อเจา้หนา้ที่
5. เมื่อลงทะเบียนส าเรจ็ เจา้หนา้ที่จะแจง้ว่าด าเนินการลงทะเบียนส าเรจ็

ในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้จัดส่งส าเนาเอกสารการรับมอบฉันทะมายังบริษัทผ่านทาง email: 
corporate.s@noblehome.com  เรียบรอ้ยแลว้ นัน้ ใหป้ฏิบตัิดงันี ้ 

1. กดปุ่ มยกมือ เพื่อรอเจา้หนา้ที่ตดิต่อกลบั
2. เจา้หนา้ที่ติดต่อกลบัในช่อง Chat พรอ้มแจง้ว่า ใหเ้ปิดกลอ้ง พรอ้มแสดงบตัรประชาชน เพื่อใชใ้น

การลงทะเบียน
3. ขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้เจา้หนา้ที่ว่าไดส่้งเอกสารมายงับรษิัทแลว้
4. ใหผู้ถื้อหุน้เปิดกลอ้งทนัทีและแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน
5. เมื่อลงทะเบียนส าเรจ็ เจา้หนา้ที่จะแจง้ว่าด าเนินการลงทะเบียนส าเรจ็

จากนัน้ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อว่า ในวนันีม้ีผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะรวม 101 ราย ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเองจ านวน 28 ราย และผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจ านวน 73 ราย และ
นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 334,369,764 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 73.25 จากจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
456,471,175 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดการประชุม 
โดยแนะน ากรรมการของบรษิัทฯ ที่เขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้ประกอบดว้ย 

นายธงชยั บศุราพนัธ ์ ต าแหน่ง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหนา้ที่บริหารร่วม
และ(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
บรหิารองคก์ร 

นายแฟรงค ์ฟง คึ่น เหลียง ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าที่บริหาร
รว่ม 

นายซั่ว ถิง อ ู ต าแหน่ง กรรมการ 
นายวิลเลียม เวน เลา ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 
นายต่อบญุ พ่วงมหา     ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

รศ.ดร. ณฐัชานนท ์โกมทุพฒุิพงศ ์ ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการสรรหา 

นางสาวพรรณี ชยักลุ ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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นายสรุเชษฐ์ สบุญุสนัธ ์ ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ 

นายธีรพล วรนิธิพงศ ์ ต าแหน่ง  กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารสายงานพฒันาธุรกิจ 

โดยกรรมการบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมครบจ านวน 9 ท่าน พรอ้มกันนี ้ประธานฯ ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ
เขา้ใหม่รายนามนายพนา จันทรวิโรจน์ โดยรายละเอียดจะกล่าวในวาระที่ 7 ต่อไป จากนั้นประธานฯ ไดก้ล่าวแนะน า
ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 

นายอรรถวิทย ์เฉลิมทรพัยากร ต าแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานการเงิน 
นายอรฐั เศวตะทตั ต าแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานพฒันาธุรกิจ 
นายศิระ อดุล ต าแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานพฒันาธุรกิจ 

หลงัจากแนะน ากรรมการที่เขา้ร่วมประชุมแลว้ ประธานฯ ไดแ้นะน า นายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์ผูส้อบบัญชี
จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  ประจ าปี 2562 โดยประธานฯ ได้
แถลงใหท้ี่ประชุมทราบว่ากรณีที่ผูถื้อหุ้นมีประเด็นซกัถามเก่ียวกับงบการเงิน และประสงคจ์ะใหผู้ส้อบบญัชีเป็นผูต้อบขอ้
ซกัถาม สามารถสอบถามไดจ้ากนายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์ต่อมาประธานฯ ไดแ้นะน า คุณกรจนัทร ์ตัว้กฤษณขจร และ คุณ
พชัมล ชตูิกาญจน ์ท่ีปรกึษากฎหมายจาก Thanathip & Partners Legal Counsellors Limited เพื่อช่วยตรวจเอกสารการ
มอบฉนัทะ และการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ และตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัขอ้กฎหมายในการประชมุผูถื้อหุน้คราวนี ้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ ได้ชีแ้จงหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

• บริษัทฯ ใชว้ิธีลงคะแนนแบบ 1 หุน้ต่อ 1 คะแนนเสียง ผูร้บัมอบฉันทะซึ่งผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบ
มอบฉนัทะแลว้ บริษัทฯ จะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ โดยผูร้บัมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชมุอีก  

• การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แบ่งออกเป็นสองส่วน

▪ ส าหรบัท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองที่ Noble Overseas Sales Gallery

• การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ
ประสงคจ์ะงดออกเสียง ขอใหท้่านผูถื้อหุน้โปรดยกมือและเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ จะ
ไปรบับัตรลงคะแนนเสียงของท่านเพื่อตรวจสอบและนบัคะแนนเสียง และจะแจง้
ผลคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบ โดยในวาระแต่งตัง้กรรมการจะใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล การนบัคะแนนเสียงเห็นชอบและอนมุตัิในแต่
ละวาระ บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

• ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะกลับก่อน กรุณามอบบัตรลงคะแนน
เสียงใหเ้จา้หนา้ที่บรเิวณประตทูางออกและขอใหท้่านลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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• หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
กรุณายกมือขึน้และมายงัจดุที่ไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้ 

▪ ส าหรบัท่านผูถื้อหุน้ท่ีที่เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

• การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรือ
ประสงคจ์ะงดออกเสียง ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ปฏิบตัิดงันี ้

1. เตรียมบตัรลงคะแนนเสียงที่ท่านลงคะแนนแลว้และบตัรประจ าตวัประชาชน
2. กดปุ่ มยกมือ เพื่อรอเจา้หนา้ที่ตดิต่อกลบั
3. เมื่อเจา้หน้าที่ติดต่อกลับในช่อง Chat พรอ้มแจ้งว่ากรุณาเปิดกลอ้ง พรอ้ม

แสดงบตัรประชาชนคู่กบับตัรลงคะแนนเสียง
4. ใหท้่านผูถื้อหุน้เปิดกลอ้งทนัทีและแสดงหลกัฐานต่อเจา้หนา้ที่
5. เมื่อเจา้หนา้ที่ลงคะแนนผลโหวตส าเร็จเจา้หน้าที่จะแจง้ว่าด าเนินการโหวต

ส าเรจ็
จากนั้นประธานฯ จะแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยในวาระแต่งตั้งกรรมการจะให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล การนบัคะแนนเสียงเห็นชอบและอนุมตัิในแต่ละวาระ 
บรษิัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง และบตัรเสีย หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

▪ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะฝากใบลงคะแนนเสียง กรุณาปฏิบตัิดงันี ้

• เตรียมบตัรลงคะแนนเสียงที่ท่านลงคะแนนแลว้และบตัรประจ าตวั
ประชาชน

• กดปุ่ มยกมือ เพื่อรอเจา้หนา้ที่ตดิต่อกลบั

• เมื่อเจา้หนา้ที่ติดต่อกลบัในช่อง Chat พรอ้มแจง้วา่
“กรุณาเปิดกลอ้ง พรอ้มแสดงบตัรประชาชนคู่กบัใบโหวต”

• ขอใหท้่านผูถื้อหุน้แจง้เจา้หนา้ที่วา่ ตอ้งการฝากใบลงคะแนน

• ใหท้่านผูถื้อหุน้เปิดกลอ้งทนัทีและแสดงหลกัฐานต่อเจา้หนา้ที่

• เมื่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคะแนนผลโหวตส าเร็จ เจ้าหน้าที่จะแจ้งว่า
ด าเนินการโหวตส าเรจ็  โดยคะแนนจะถกูโหวตตามวาระท่ีผูถื้อหุน้แจง้ไว้

▪ ในกรณีผู้ถือหุ้นประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากเมื่อ
ประธานฯ กล่าวใหแ้สดงความคิดเห็น ปฏิบตัิดงันี ้

• ใหก้ดปุ่ มยกมือ กรณีที่ท่านประสงคจ์ะสอบถามประธานฯ โดยการแสดง
ตวัตนผ่านหนา้กลอ้ง

• เจ้าหน้าที่จะท าการเปิดกลอ้งและท่านสามารถซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นได้
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• กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ประสงคแ์สดงตัวตนผ่านหนา้กลอ้ง ให้ส่งค าถามมาใน
ช่อง Q&A โดยทางเจา้หน้าที่จะรวบรวมค าถามใหป้ระธานฯ ด าเนินการ
ตอบ

• บรษิัทฯ จะบนัทึกภาพการประชมุในครัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสนใจสามารถติดต่อขอรบัได้

เมื่อประธานฯ ชีแ้จงหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียงแลว้เสร็จ และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแลว้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยล าดบัตามระเบียบวาระการประชุมตามที่
ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ทกุรายล่วงหนา้แลว้ เริ่มจากวาระท่ี 1 ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 มีวาระการประชมุตามส าเนารายงานการประชุมที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายพรอ้มหนงัสือ
เชิญประชมุแลว้  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านส่ืออิเลคทรอนิค และผู้ถือหุ้นที่มาประชุมที่  Noble 
Overseas Sales Gallery ซกัถามเก่ียวกบัรายงานการประชมุสามญัผูถื้อประจ าปี 2562 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีแ้ลว้ ประธานฯ จึงขอให้ที่
ประชมุพิจารณา และลงคะแนนเสียงรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 โดยในวาระนีไ้ดม้ีผูถื้อหุน้มา
เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติมอีกนบัจ านวนหุน้ได ้51,911 หุน้ 

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2562 ซึ่งประชุมไปเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามที่ได้น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เหน็ดว้ย 334,421,675 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง  

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

ประธานฯ กล่าวสรุปภาพรวมของการด าเนินงานในปี 2562 ภายใตข้องการบริหารงานของคณะกรรมการ
และผูบ้รหิารชดุใหม่  ซึ่งบรษิัทฯ ประสบความส าเรจ็อย่างยิ่งในการด าเนินงาน รายละเอียดดงันี ้ 

1. บรษิัทฯ มียอดรายไดร้วมจ านวน 15,039 ลา้นบาท และมีก าไรสทุธิสงูสดุจ านวน 3,071 ลา้นบาท ซึ่ง
สงูสดุเป็นประวตักิารณต์ัง้แต่ก่อตัง้บริษัทฯ มา

2. บริษัทฯ ได้บุกเบิกตลาดต่างประเทศจนประสบความส าเร็จ  ขึ ้นเป็นผู้น าอันดับหนึ่งในตลาด
คอนโดมิเนียมของกรุงเทพมหานครส าหรบักลุ่มลกูคา้ต่างประเทศ ณ ระดบัราคา 80,000 ถึง 250,000
บาทต่อตารางเมตร โดยมียอด presale สูงถึง 3,500 ลา้นบาท หรือเท่ากับประมาณรอ้ยละ 20 ของ
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ส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มการขายใหก้ับลกูคา้ต่างประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา โดยความส าเร็จนีม้ีคุณ
แฟรงค ์เป็นผูช้่วยดแูลสนบัสนนุการขายในตลาดต่างประเทศ 

3. บรษิัทฯ มียอด presale ของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่ออยู่อาศยัมลูค่ากว่า 7,000 ลา้นบาท รวมถึงมียอดขาย
รอรบัรูร้ายได ้หรือ backlog มลูค่ากว่า 17,000 ลา้นบาท ซึ่งจะทยอยรบัรูร้ายไดใ้นช่วงเวลาจากปีนีเ้ป็น
ตน้ไป จนถึงอีกสามปีขา้งหนา้ นอกจากนีย้งัไม่นบัรวมโครงการท่ีพรอ้มขายอยู่ในปัจจบุนั และโครงการ
ที่อยู่ระหว่างก่อสรา้งมูลค่ามากกว่า 14,000 ลา้นบาท ซึ่งจะส่งผลให้รายไดข้องบริษัทฯ ในอีก 3 ปี
ขา้งหนา้อยู่ในระดบัเฉล่ียมากกว่า 10,000 ลา้นบาทต่อปี

4. บริษัทฯ วางแผนการเปิดตลาดใน segment ใหม่ที่เป็นระดับราคา affordable ราคาเฉล่ียประมาณ
100,000 บาทต่อตารางเมตร ภายใตแ้บรนด ์NUE ซึ่งไดเ้ปิดตวัโครงการท่ีแจง้วฒันะ และที่ศรีนครนิทร ์
ซึ่งทัง้ 2 โครงการไดร้บัความส าเรจ็เป็นอยา่งดีโ ดยเฉพาะที่ศรีนครนิทร ์ท่ีไดเ้ปิดตวัโครงการไปเมื่อเดือน
พฤศจิกายน ของปีที่ผ่านมา นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีแผนขยายโครงการนีไ้ปยังท าเลอื่น ๆ เพิ่มอีก 4
โครงการ ซึ่งจะทยอยเปิดตวัโครงการในปี 2563 เป็นตน้ไป

5. บริษัทฯ ไดข้ยายธุรกิจ โดยร่วมลงทุนกับพันธมิตรธุรกิจรายส าคัญที่มีบทบาทช่วยส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ
เจริญเติบโตและประสบความส าเร็จเพิ่มขึน้ในอนาคต ประกอบดว้ยการร่วมมือกับบริษัท เอชเคแอล
(ไทย ดีเวลลอปเม้นท)์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มฮ่องกงแลนด์ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อพัฒนา
โครงการบนถนนวิทยุ ที่ระดับราคาประมาณ 300,000 บาทต่อตารางเมตร ภายใตแ้บรนดใ์หม่เจาะ
กลุ่มตลาด Luxury คาดว่าจะเปิดตัวโครงการในไตรมาส 4 ของปี 2563 และอีกหนึ่งพันธมิตรธุรกิจที่
เขา้มาถือหุน้ในบริษัทฯ แลว้คือ บรษิัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัทฯ ไดร้ว่มลงทุน
กบับรษิัท ยซูิตี ้จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์นเครือของบรบิริษัท บีทีเอส กรุ๊ป
โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อพฒันาโครงการบนถนนรชัดา ลาดพรา้ว คาดว่าจะเปิดตวัโครงการในไตร
มาส 3-4 ของปี 2563

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อว่า ถึงแม้ผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด 19  จะส่งผลกระทบในดา้นต่าง ๆ กับ
แผนการด าเนินการในอนาคตก็ตาม แต่จากมมุมองของบริษัทฯ ยงัคิดว่า วิกฤตการณค์รัง้นีจ้ะน ามาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ ใน
การด าเนินธุรกิจอีกมากมาย ถึงแมว้่าผลกระทบจากเหตกุารณน์ีอ้าจจะตอ้งใชเ้วลาในการคล่ีคลายประมาณ 1 ปี ถึง 1.5 
ปี แต่บริษัทฯ ไดเ้ตรียมการบริหารกระแสเงินสดไวพ้รอ้มส าหรบัการรบัมือเหตุการณ์ดังกล่าว อีกทั้งบริษัทฯ ไดแ้สวงหา
โอกาสในการลงทนุใหม่ ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญั ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทฯ ยงัคงมีสินเชื่อโครงการท่ียงัไม่ได้
ท าการเบิกจากสถาบันการเงินอยู่ในวงเงินประมาน 6,000 ลา้นบาท ซึ่งสามารถเบิกใชไ้ดท้ันทีกว่า 2,000 ลา้นบาทจาก
ความคืบหนา้ก่อสรา้งที่เกิดขึน้แลว้ อนึ่ง ถึงแมปั้จจบุนัตลาดโครงสรา้งทางการเงินของการระดมทุนมีความผนัผวนมากขึน้ 
เกิดความยุ่งยากในการระดมทนุจากตลาดพนัธบตัรเหมือนอย่างที่เคยท ามา แต่บรษิัทฯ ยงัสามารถรบัมือกับสภาพความ
ผนัผวนของการการระดมทุนได ้อนัเนื่องจากบริษัทฯ ยงัมีสินเชื่อโครงการท่ียงัไม่ไดเ้บิกคงคา้งอยู่ ซึ่งบริษัทฯ สามารถจะ
เบิกสินเชื่อโครงการนั้นมาใชเ้พื่อใหเ้กิดสภาพคล่องได ้ส่วนขอ้ดีที่เกิดขึน้จากวิกฤติการณใ์นครัง้นีค้ือ เกิดการปรบัตัวลง
ของอตัราดอกเบีย้อย่างรุนแรงมาก  ส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงินจากสินเชื่อโครงการของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย
ปัจจุบนัตน้ทนุทางการเงินของการเบิกเงินจากสินเชื่อโครงการนัน้ ต ่ากว่าตน้ทุนจากการระดมทุนจากการออกหุน้กู ้ดงันัน้
บรษิัทฯ จึงมีแผนท่ีจะด าเนินการเปล่ียนมาใชสิ้นเชื่อจากสถาบนัการเงินใหม้ากขึน้  
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ประธานฯ ไดก้ล่าวเพิ่มว่า ปัจจุบนับรษิัทฯ มีสินคา้คงเหลือพรอ้มขายที่ตัง้อยู่ในท าเลใจกลางของกรุงเทพฯ 
อาทิเช่น เพลินจิต ซอยรว่มฤดี สขุุมวิท 19 และสขุมุวิท 33 ซึ่งปัจจบุนัสินคา้เหล่านัน้พรอ้มขาย และบนัทึกรายไดเ้ลยทนัที
มลูค่ากว่า 5,000 ลา้นบาท อีกทัง้สินคา้คงเหลือดงักล่าวไม่ไดม้ีภาระผูกพนักับสถาบนัการเงินใด ๆ บริษัทฯ สามารถน าไป
จ าหน่าย หรือน าไปใชใ้นการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน เพื่อแปลงสินคา้คงเหลือเหล่านั้นมาเป็นกระแสเงินสดไดเ้มื่อ
บรษิัทฯ เห็นว่าจ าเป็น ดงันัน้ ท่านผูถื้อหุน้จะเห็นว่าถึงแมจ้ะมีเหตุการณท์ี่ก่อใหเ้กิดความผนัผวนในปี 2563 แต่บริษัทฯ มี
ความมั่นใจและมีความพรอ้มที่จะกา้วไปขา้งหนา้ไดอ้ย่างมั่นคงและปลอดภยั  

ประธานฯ กล่าวต่อว่า ส าหรบัเรื่องของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ จีน บรษิัทฯ พบว่า
มีการเปล่ียนแปลงหลายอย่างที่มีนยัยะส าคญัทางบวกดว้ย หลงัจากสถานการณโ์ควิด 19 ช่วงวิกฤตที่สดุของประเทศจีน
ก าลงัจะผ่านไป ประธานฯ จึงไดข้อใหคุ้ณแฟรงค ์ฟง คึ่น เหลียง ประธานเจา้หนา้ที่บริหารร่วม เป็นผูช้ีแ้จงความคืบหนา้
ของสถานการณข์องตลาดต่างประเทศใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านทราบ 

คณุแฟรงค ์ไดช้ีแ้จงว่า ตลาดต่างประเทศเป็นช่องทางหลกัส าคญัในการขายอสงัหารมิทรพัย ์ ซึ่งในปีที่ผ่าน
มาบริษัทฯ สรา้งยอดขายในตลาดต่างประเทศประมาณ 3,500 ลา้นบาท แต่จากสถานการณท์างการตลาดต่างประเทศ
ในช่วงวิกฤตการณโ์ควิด 19 ความแตกต่างของประเทศจีนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดต่างประเทศอื่นนัน้  จะเห็นว่าประเทศ
จีนประสบกับปัญหาโควิด 19 ก่อนประเทศอื่นทั่วโลก เกิดการปิดประเทศขึน้ ท าให้ภายในประเทศหยุดการเคล่ือนไหว
ทัง้หมด ทัง้ภาคการท่องเที่ยว และภาคอตุสาหกรรม แต่ปัจจบุนัเมื่อจ านวนของการแพรร่ะบาดไดล้ดลง เกิดการเริ่มตน้ของ
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ทางสงัคมหลายส่วนเริ่มกลบัมาสู่สภาวะปกติ แมว้่าปัจจบุนัการคา้ระหว่างประเทศยงัอยู่ในเกณฑท์ี่
ต  ่า แต่เศรษฐกิจภายในประเทศจีนนัน้ ก าลงัเริ่มกลบัเขา้สู่สภาวะปกติ โดยเฉพาะในส่วนการคา้ปลีกย่อย  

ต่อมา คุณแฟรงคไ์ดช้ีแ้จงภาพกราฟที่แสดงการเคล่ือนไหวของการขายอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศจีนช่วง
ไตรมาสแรก ประกอบดว้ยกราฟสามเสน้ดังนี ้กราฟเสน้สีน า้เงินแสดงถึงยอดขายอสังหาริมทรพัยข์องปี 2561 กราฟสี
น า้ตาลแสดงถึงยอดขายอสงัหารมิทรพัยข์องปี 2562 และกราฟสีด าเแสดงใหเ้ห็นถึงยอดขายอสงัหาริมทรพัยข์องปี 2563 
จากกราฟแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนจะเริ่มตน้การขายอสังหาริมทรพัย์อย่างเข้มข้นในช่วงสองสัปดาหแ์รกของทุกปี 
ยกตวัอย่างของปี 2562 ยอดขายอสงัหารมิทรพัยเ์ริ่มตน้สงู หลงัจากนัน้จึงปรบัตวัลดลงอย่างชดัเจนเป็นระยะเวลากว่า 2 
สปัดาห ์และจะเห็นไดว้่าในช่วงนัน้เสน้กราฟเริ่มสงูขึน้เทียบเท่ากบัช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561  

ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรพัยภ์ายในประเทศของประเทศจีนก าลังกลับมาฟ้ืนฟูอีกครัง้ เนื่องจากบริษัท
พฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศจนีไดห้นัมาเปิดชอ่งทางการขายผ่านระบบออนไลน ์ เหตเุพราะส านกังานขาย และหอ้ง
ตวัอย่างที่ปิดตวัลง ตวัอยา่งเช่น บรษิัทพฒันาสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่ของประเทศจีน Evergrande สามารถท ายอดขายได้
สงูถึง 83 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือเท่ากับประมาณ 2,400 ลา้นบาท ผ่านช่องทางการขายระบบออนไลนภ์ายในสามวนั และ
จากภาพรวมของการขายออนไลนใ์นตลาดประเทศจีนนัน้ การขายอสงัหาริมทรพัยอ์อนไลนค์ิดเป็นรอ้ยละ 15 - 30 ของ
ยอดขายอสงัหาทัง้หมดของประเทศจีน ซึ่งเติบโตถึงรอ้ยละ 1000 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายของปี 2562 บรษิัทพฒันา
อสังหาริมทรพัย์ต่างลงทุนพัฒนาเครื่องมือการขายผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้ชือ้สามารถเข้าถึงการซือ้ผ่านช่องทาง
ออนไลน ์โดยที่ไม่ตอ้งเดินทางไปยงัส านกังานขาย หรือแมแ้ต่จะนั่งอยู่บา้นก็ตาม ต่อมาคุณแฟรงคไ์ดแ้สดงภาพตวัอย่าง
ของแอพพลิเคชั่นของบรษิัทพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศจนี ซึ่งลกูคา้สามารถเลือกชมสินคา้อสงัหารมิทรพัย ์และยงั
สามารถช าระเงินมดัจ าผ่านแอพพลิเคชั่นไดด้ว้ย ซึ่งบริษัทฯ ไดน้ าวิวฒันาการที่คลา้ยกันในการขายอสงัหาริมทรพัยผ่์าน
ระบบออนไลนม์าปรบัใชเ้พื่อเป็นการดงึดดูลกูคา้จากตลาดประเทศจีนดว้ยเช่นกนั  
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คุณแฟรงค ์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การขายอสังหาริมทรพัยไ์ปยงัตลาดต่างประเทศยงัคงมีความยาก  
เนื่องจากลกูคา้ชาวจีนยงัจ าเป็นตอ้งการเดินทางมายงักรุงเทพฯ เพื่อซือ้อสงัหาริมทรพัย ์บรษิัทฯ จึงไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริม
การขายอสงัหารมิทรพัยใ์นหลาย ๆ ช่องทางผ่านส่ือออนไลน ์โดยคณุแฟรงค ์ไดแ้สดงภาพหนา้จอการส่งเสรมิการขายทาง
ระบบออนไลน ์ซึ่งบนหนา้จอมีทัง้หมด 3 ช่องทาง  ซึ่งบริษัทฯ มีการน าเสนอสินคา้ของบริษัทฯ (showcase) เพื่อแนะน า
โครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งการน าเสนอสินคา้ดว้ยวิธีนี ้จะสามารถดึงดูดความสนใจของผูซ้ือ้ไดม้ากกว่า 10,000 คน 
จากภาพดา้นหนา้ที่คณุแฟรงคไ์ดแ้สดงใหเ้ห็น จะเห็นว่ามีผูเ้ขา้ชมการน าเสนอสินคา้ (showcase) ในครัง้นีถ้ึงกว่า 23,000 
คน และนอกเหนือจากบรษิัทฯ จะไดท้ าการแนะน าสินคา้แลว้ ผูซ้ือ้หรือกลุ่มลกูคา้ที่เขา้มารบัชมยงัสามารถสอบถาม และติ
ชมสินคา้ในระหว่างการน าเสนอสินคา้นีด้ว้ย ซึ่งบริษัทฯ จะติดตามลูกคา้เหล่านั้นต่อเพื่อน าไปต่อยอดการขาย ดังนั้น
เพื่อใหข้ั้นตอนของการขายสินคา้ผ่านระบบออนไลนน์ีส้อดคลอ้งกับสินคา้ของบริษัทฯ มากยิ่งขึน้ บริษัทฯ จึงเร่งพัฒนา
ระบบเครื่องมือการขายผ่านระบบดิจิทลั (digital sales support tools) คาดว่าจะสามารถเปิดใชใ้นเรว็ ๆ นี ้โดยลกูคา้ของ
บรษิัทฯ จะสามารถเขา้มาใชแ้อพพลิเคชั่นนี ้และพดูคยุกบัพนกังานขายที่สามารถส่ือสารไดท้ัง้ภาษาจีน และภาษาองักฤษ  
เมื่อลกูคา้เขา้มาสู่แอพพลิเคชั่นนี ้ลกูคา้จะสามารถสนทนากับพนกังานขาย รวมทัง้สามารถชมรายละเอียดของโครงการ
และหอ้งตวัอย่างของโครงการ อีกทัง้สามารถขอดูราคาขาย และขอทราบจ านวนสินคา้คงเหลือของโครงการไดอ้ีกดว้ย ใน
ขณะเดียวกันก็มีฟังกช์ั่น Live Chat ซึ่งลกูคา้สามารถติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล ส่งค าถาม และส่งเอกสาร เช่น ใบ
จองหรือช่องทางการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นนีไ้ด ้ครอบคลมุกระบวนการขายอย่างครบวงจร โดยบรษิัทฯ จะท าการเปิด
ใช้ระบบการขายดิจิทัล (digital sales support tools) ในเร็ว ๆ นี ้ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เตรียมจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
ดงันัน้ แมว้่าปัจจบุนัสถานะการณใ์นประเทศไทยยงัอยู่ภายใตก้ารปิดตวัเพื่อลดความเส่ียง แต่บรษิัทฯ มีความมั่นใจว่า จะ
สามารถเขา้ถึงตลาดต่างประเทศไดใ้นอีกสองสปัดาหข์า้งหนา้ 

ประธานฯ ได้ชี ้แจงต่อว่า หลังจากสถานการณ์โควิด19 เริ่มผ่านไป ประเทศจีนเริ่ม ฟ้ืนตัวของธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยยงัไดเ้ปรียบเนื่องจากสถานการณข์องโควิด 19 
ไม่ได้ระบาดรุนแรงดังเช่นประเทศอื่น ๆ ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานะการณ์ โควิดได้เป็นอย่างดี กระทรวง
สาธารณสุขมีการเฝ้าระวงัโรคอย่างดีเยี่ยม ท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นในกระบวนการสาธารณสขุของประเทศไทย ดงันั้นจึง
เชื่อมั่นว่า ถา้ชาวต่างชาติที่ตอ้งการจะหลีกหนีจากสถานการณเ์ช่นนี ้ประเทศไทยจะเป็นบา้นหลงัที่สอง ที่สามารถมาพกั
เพื่อหลบจากสถานการณเ์ช่นทุกวนันีไ้ด ้บรษิัทฯ หวงัว่าสถานการณโ์ควิดในประเทศไทยจะไม่เปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่
รุนแรง สามารถรกัษาระดับความปลอดภัยไว้ได ้ซึ่งจะช่วยท าให้การขายอสังหาริมทรพัยข์องประเทศไทยไปยังตลาด
ต่างประเทศไดง้่ายขึน้ ดังนั้นบริษัทฯ เองก็มีการปรบัตัวและเตรียมตัวท าการขายผ่านเครื่องมือดิจิทัลต่าง เนื่องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลงไปอันเนื่องมาจากสถานะการณ์โควิด ในอดีตลูกค้าต้องบินมาเพื่อมาดู
อสังหาริมทรพัย ์เพื่อมาคุยกับพนักงานขาย แลว้จึงท าการตัดสินใจในการซือ้ ภายหลังจากสถานการณ์โควิด จึงตอ้ง
ปรบัเปล่ียนมาเป็นวิธีการซือ้ผ่านระบบออนไลน ์ซึ่งการน าเสนอสินคา้ออนไลนเ์ป็นท่ียอมรบัมากขึน้เรื่อย ๆ  จากตวัอย่างที่
คณุแฟรงคไ์ดน้ าเสนอนัน้ ทกุอย่างผ่านระบบการออนไลนห์มด ผูซ้ือ้ในประเทศจีนมีความคุน้เคยในการซือ้อสงัหารมิทรพัย์
ผ่านระบบออนไลนม์ากกว่าผูซ้ือ้ในประเทศไทยมาก ดงันัน้ถา้บรษิัทฯ สามารถเจาะเขา้สู่ตลาดออนไลนไ์ดจ้ะเป็นประโยชน์
อย่างมาก บริษัทฯ จะสามารถซือ้ขายกับลูกค้าได้โดยที่ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องมาอยู่ที่ส  านักงานขาย ดังนั้นจึงเป็นข้อ
ไดเ้ปรียบที่บรษิัทฯ สามารถท าได ้ 
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ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร เป็นผู้ชี ้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการ
ด าเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ปรากฏในรายงานประจ าปีที่ไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

คุณอรรถวิทย ์ไดช้ีแ้จงว่าในปี 2562 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นแรกการปรบั
โครงสรา้งผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาต่างมีประสบการณ์ทางด้านงานอสังหาริมทรพัย์ และมีเครือข่ายการขาย (sales 
network) ที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจกลุ่มบีทีเอสกรุ๊ปเข้ามาถือหุ้น องค์ประกอบเหล่านีจ้ะช่วยเกื ้อหนุนและ
ส่งเสริมท าใหบ้ริษัทฯ เติบโตอย่างกา้วหนา้และมั่นคง ดา้นท่ีสองจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถบนัทึกรายได ้และก าไรที่
สงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ดา้นที่สามบริษัทฯ ไดจ้ดัการบริหารสินทรพัย ์(portfolio) ในที่ดินแปลงที่บรษิัทฯ เห็นว่าอยู่ในท าเลที่มี
สินคา้มากเกินความตอ้งการของผูซ้ือ้ (Oversupply) บริษัทฯ จึงไดท้ยอยขายออกไป แลว้จึงไปลงทุนในที่ดินแปลงใหม่ ๆ ที่มี
ศกัยภาพมากขึน้ รวมทัง้บริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพานิชย ์ทั้งอาคารส านักงาน หรือพืน้ที่เพื่อการพานิชย ์
เพื่อเพิ่มอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ใหส้งูขึน้ โดยบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายไวท้ี่ประมาณรอ้ยละ 30 และดา้นสดุทา้ยคือ บรษิัทฯ 
ไดอ้อกแบรนด์ใหม่คือแบรนด ์NUE เพื่อให้ครอบคลุมตลาดอสังหาริมทรพัย์ให้มากขึน้ ซึ่งไดร้ับการตอบรบัที่ดีจากทั้ง 2 
โครงการ โดยโครงการที่แจง้วฒันะมียอดขายมากถึงรอ้ยละ 90  และโครงการที่ศรีนครนิทรล์าซาลที่เพิ่งเปิดตวัไปเมื่อปลายปี 
2562 ที่ผ่านมามียอดขายประมาณรอ้ยละ 50 

คุณอรรถวิทย ์ไดช้ีแ้จงต่อว่า ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 15,039 ลา้นบาท และก าไรสุทธิอยู่ที่ 
3,071 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากับรอ้ยละ 45.7 โดยมียอดขายทัง้หมดเท่ากับจ านวน 15,016 ลา้นบาท และมี
ยอดขายที่รอรบัรูร้ายไดป้ระมาณ 17,064 ลา้นบาท  นอกจากนัน้บรษิัทฯ ยงัมีสินคา้ที่พรอ้มขายและสินคา้ที่อยู่ในระหว่างการ
ก่อสรา้งที่พรอ้มขายประมาณ 14,421 ลา้นบาท จึงขอใหผู้ถื้อหุน้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีความสามารถรบัรูร้ายไดใ้นอนาคตไม่ต ่า
กว่า 10,000 ลา้นบาท จากนัน้คณุอรรถวิทย ์ไดล้ าดบัเหตกุารณส์ าคญัต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในปี 2562 ที่ผ่านมาประกอบดว้ย  

- เดือนกมุภาพนัธ ์บรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 6.90 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 9 เดือนแรกในปี 2561 ของบริษัทฯ เนื่องจากในอดีตช่วง 6 – 7 ปีที่ผ่าน
มา บริษัทฯ มีอตัราการจ่ายเงินปันผลนอ้ยมาก ดงันัน้บรษิัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดที่มากพอ 

- เดือนเมษายน บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจเขา้มาร่วมถือหุน้ คือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด 
(มหาชน) ไดเ้ขา้มาถือหุน้บรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 9.9 

- เดือนมิถนุายน บรษิัทฯ ออกหุน้กูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท ท่ีอตัราดอกเบีย้ 4.5% พรอ้มกบัการจ าหน่าย
อาคารส านกังานมลูค่าประมาณ 800 ลา้นบาทบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Asset light model 

- เดือนตลุาคม บรษิัทฯ ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 5.20 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากผล
ประกอบการของการด าเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2562 พรอ้มทัง้คุณธงชยั และคุณแฟรงค ์ต่างเขา้ถือ
หุน้ของบริษัทฯ ในสดัส่วนคนละรอ้ยละ 24.9 โดยคุณแฟรงคไ์ดถื้อหุน้ผ่าน nCrown Pte Ltd. จากนั้น
บรษิัทฯ ไดท้ าการเซ็นสญัญารว่มทนุกบักลุ่มฮ่องกง แลนด ์เพื่อพฒันาโครงการบนถนนวิทยุ 

- เดือนพฤศจิกายน บรษิัทฯ เปิดตวัโครงการใหม่บนถนนศรีนครนิทรม์ลูค่าโครงการประมาณ 2,500 ลา้น
บาท ซึ่งไดร้ับการตอบรับจากลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันบริษัทฯ 
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สามารถสรา้งยอดขายไดป้ระมาณรอ้ยละ 50 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายพืน้ที่เพื่อการพานิชยใ์น
ซอยทองหล่อใหก้บักองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์มลูค่าประมาณ 210 ลา้นบาท 

- เดือนมกราคม ตน้ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดเ้ซ็นสญัญาร่วมทุนกับบริษัทยูซิตี ้ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือบีที
เอส เพื่อจะด าเนินการโครงการท่ีดินบรเิวณถนนรชัดา- ลาดพรา้ว และคาดว่าจะเปิดโครงการไดใ้นช่วง
ไตรมาส 3 - 4 ของปีนี ้พรอ้มกันนั้นบริษัทฯ ไดเ้ปิดตวัโครงการที่สรา้งเสรจ็ก่อนขายในซอยร่วมฤดี คือ 
โครงการโนเบิล อเบิฟ ไวรเ์ลส-ร่วมฤดี ซึ่งคือโครงการเท็นเฟสเดิมซึ่งเป็นเซอรว์ิสอพารท์เม้นท์ และ
บรษิัทฯ น ามาปรบัปรุงเป็นโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย 

ต่อมาคุณอรรถวิทย์ ได้ชี ้แจงถึงเป้าหมายแผนการด าเนินงาน (initiatives) ในช่วงปีที่ ผ่านมา และที่จะ
ด าเนินงานต่อไปซึ่งเป็นแผนปฏิบตัิการระยะกลางและระยะยาว ประกอบดว้ย 

• การปรับปรุงโครงสร้างและขนาดของสินทรัพย์  (Asset optimization)  รวมถึงการเร่งยอดขาย
โดยเฉพาะทรัพย์สินที่พรอ้มขาย แม้บริษัทฯ อาจจะสูญเสียก าไรบ้างเล็กน้อย เพื่อให้ได้อัตรา
ผลตอบแทน (IRR) ที่ดีกว่า โดยบริษัทฯ ค านึงถึงผลตอบแทนภายหลังจากที่น าเงินที่ไดจ้ากการขาย
ทรัพย์สินที่พรอ้มขายแล้วไปลงทุนต่อ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ ้น รวมถึงการจ าหน่าย
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพาณิชย ์ซึ่งบริษัทฯ มีพืน้ที่เพื่อการพาณิชยอี์กจ านวน 2 โครงการที่พรอ้มจะ
จ าหน่ายในช่วงปีนี ้และปีหนา้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายที่ดินที่อยู่ในท าเลที่มีสินคา้มากเกิน
ความตอ้งการของผูซ้ือ้ (Oversupply) ออกไปในราคาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบนัทึก
ก าไรท่ีสงูขึน้ของบรษิัทฯ ในปีที่ผ่านมา

• การขยายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วทุกส่วน บริษัทฯ ไดส้รา้งแบรนด ์NUE และท าโครงการในท าเลที่
เหมาะสม เพื่อสามารถเจาะกลุ่มตลาดลกูคา้ไดก้วา้งขึน้

• ช่องทางการจ าหน่าย (sales network) ที่กว้างขึน้ โดยบริษัทฯ วางเป้าหมายระยะกลางในแต่ละ
โครงการ คาดว่าจะมีลกูคา้ต่างชาติเขา้มารอ้ยละ 30 - 40 ซึ่งจะมีกลุ่มลกูคา้ประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็น
จีนแผ่นดินใหญ่ หรือเมืองรอง รวมถึงลกูคา้ชาวฮ่องกง และสิงคโปร ์ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัท าเลที่ตัง้

• การเติบโตของธุรกิจจากการรว่มทนุ (inorganic growth) จากที่บรษิัทฯ มีการรว่มทนุกบัหุน้ส่วนท่ีสรา้ง
มลูราคาเพิ่มใหก้ับบริษัทฯ ทั้งกลุ่มบีทีเอส และกลุ่มฮ่องกง แลนด ์รวมถึงการเขา้ไปซือ้สินทรพัยจ์าก
เจา้ของที่ดินที่ยงัไม่มีความพรอ้ม เพื่อน ามาต่อยอด ซึ่งปัจจบุนัอยู่ในช่วงของการด าเนินการ

• ความหลากหลายในภมูิประเทศ (geographical diversification)  บรษิัทฯ มองว่าบริษัทฯ มีฐานลกูคา้
ที่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  บรษิัทฯ ไม่จ าเป็นตอ้งขายสินคา้ที่อยู่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว
บริษัทฯ สามารถที่จะขายสินคา้ในประเทศอื่นที่มีความตอ้งการซือ้ไดเ้ช่นกัน โดยปัจจุบนับริษัทฯ ได้
พิจารณาอยู่ 2 ประเทศหลกั ๆ คือประเทศองักฤษ และประเทศญ่ีปุ่ น

คุณอรรถวิทย ์ชีแ้จงต่อว่าจากแผนการด าเนินงานขา้งตน้ที่ตัง้เป้าหมายไว ้บริษัทฯ ไดด้  าเนินการไปแลว้ คือ 
บริษัทฯ สรา้งรายได้ที่จะสามารถรับรูร้ายได้มูลค่าสูงถึง 15,000 ลา้นบาท และจะน ามาซึ่งกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง 
ประการที่สองบริษัทฯ เปิดตวัสินคา้ใหม่ภายใตแ้บรนด ์NUE ที่ระดบัราคาประมาณ 3 ลา้นบาท ปัจจุบนัมีอยู่ 2 โครงการ 
คือโครงการที่แจง้วฒันะ และที่ศรีนครนิทร ์รวมถึงบรษิัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดในท าเลใหม ่ๆ เพิ่มเติมอีก 4 ท าเล ประการที่สาม 
ดงัเช่นที่ประธานฯ ไดเ้รียนใหท้ราบว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมาบรษิัทฯ มียอดขายจากลกูคา้ต่างประเทศสงูถึงประมาณ 3,500 
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ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 50 ของยอดจ าหน่ายอสังหาริมทรพัยเ์พื่ออยู่อาศัยทั้งหมด โดยคิดเป็นส่วนแบ่ง
การตลาดที่อยู่อาศยัในกรุงเทพฯ ประมาณรอ้ยละ 18 ต่อมาในส่วนของการร่วมทุนบริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมทุนกับกลุ่ม ฮ่องกง 
แลนด ์และ กลุ่มบีทีเอส และสดุทา้ยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศกึษาในเรื่องการซือ้สินทรพัยท์ี่สรา้งเสรจ็แลว้ในต่างประเทศ 
มาท าการปรบัปรุง และจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ ซึ่งบรษิัทฯ คาดว่าจะประสบความส าเรจ็อย่างรวดเรว็  

ต่อมาคุณอรรถวิทย ์ไดอ้ธิบายถึงกราฟที่แสดงยอดขายและยอดรบัรูร้ายได ้โดยกราฟดา้นขวามือสดุสีสม้ 
แสดงยอดขายที่รอการรบัรูร้ายได ้ซึ่งเมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมาบรษิัทฯ มียอดขายที่รอรบัรูร้ายไดป้ระมาณ 17,064 ลา้น
บาท และมียอดรบัรูร้ายไดป้ระมาณกว่า 15,039 ลา้นบาท และมียอดขายประมาณ 15,016 ลา้นบาท ส าหรบัยอดขายที่
รอรบัรูร้ายไดป้ระมาณ 17,064 ลา้นบาท จะทยอยรบัรูร้ายไดใ้นปี 2563 ประมาณ 8,000 ลา้นบาท โดยถึงแมส้ถานการณ์
จะอยู่ในช่วงสภาวะที่มีความผนัผวนสงูก็ตาม แต่บริษัทฯ ยงัสามารถที่จะด ารงฐานรายไดใ้หอ้ยู่ในระดบัหมื่นลา้นบาทได ้ 
ต่อมาในปี 2564 บรษิัทฯ คาดว่าจะรบัรูร้ายไดอ้ยู่ที่ประมาณ 3,345 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือจะกระจายการรบัรูร้ายไดไ้ป
ในปี 2565 จ านวน 1,910 ลา้นบาท และในปี 2566 จ านวน 2,907 ลา้นบาท  ในส่วนของสินคา้คงเหลือที่อยู่ระหว่างก าลงั
ก่อสรา้งประมาณ 14,421 ลา้นบาท บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจ าหน่ายและทยอยรบัรูร้ายไดต้ามเป้าหมายในอีก 3 ปี
ขา้งหนา้ ดงันัน้ในอีก 3 ปีขา้งหนา้บรษิัทฯ คาดว่าจะมียอดที่สามารถรบัรูเ้ป็นรายไดส้งูถึงประมาณ 30,000 ลา้นบาท ซึ่งยงั
ไม่นบัรวมโครงการใหม่ ๆ ที่บรษิัทฯ จะท าการเปิดตวัในปีนี ้ซึ่งมีมลูค่าประมาณอีก 20,000 กว่าลา้นบาท 

ต่อมาคุณอรรถวิทย ์ไดช้ีแ้จงถึงสินคา้คงเหลือที่สรา้งสร็จพรอ้มโอนของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยโครงการ โน
เบิล เพลินจิต ซึ่งคงเหลืออยู่ประมาณรอ้ยละ 12 คิดเป็นมลูค่าโครงการประมาณ 2,000 ลา้นบาท และมียอดขายที่รอรบัรู ้
รายไดย้กมาจากปีที่แลว้อีกประมาณรอ้ยละ 2 คิดเป็นมูลค่าราคาประมาณ 400 ลา้นบาท ต่อมาคือโครงการ โนเบิล รี
วอลฟ์ รชัดา 1 และโครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รชัดา 2 ที่ใกลจ้ะปิดโครงการแลว้ มีสินคา้คงเหลือไม่มาก ต่อมาคือโครงการ 
โนเบิล รีโคล สขุุมวิท 19 ที่ก่อสรา้งแลว้เสร็จ และเริ่มด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิใหล้กูคา้เมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ต่อมา
คือโครงการ โนเบิลบี 33 สขุมุวิท 33 ซึ่งเป็นโครงการท่ีอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธ์ิในปีปัจจุบนั และนอกจากนีบ้ริษัทฯ มี
โครงการที่ก าลงัจะก่อสรา้งแลว้เสร็จ โดยเรียงตามโครงการที่จะแลว้เสร็จคือ โครงการ โนเบิล บี 19 และโครงการ โนเบิล 
อราวน ์33 คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จภายในปี 2563 รวมถึงโครงการ นิว โนเบิล แจง้วฒันะ ที่บริษัทฯ พยายามเร่งการ
ก่อสรา้งใหเ้ร็วขึน้ เพ่ือใหส้ามารถโอนกรรมสิทธ์ิแก่ลกูคา้ใหท้นัภายในสิน้ปีนี ้เพื่อจะไดร้บัผลประโยชนจ์ากภาษี เนื่องจาก
เป็นสินคา้ที่มีราคาขายต ่ากว่าสามลา้นบาท ต่อมาคือโครงการ โนเบิล แอมเบียนส ์สขุุมวิท 42 ซึ่งมียอดขายจ านวนมาก 
จะก่อสรา้งเสร็จตามมาเช่นกัน ดงันัน้ถา้พิจารณาโดยเฉล่ียแลว้ บรษิัทฯ มียอดขายอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ ส่วนโครงการที่
เริ่มทยอย ๆ เปิดขายไปเมื่อตอนปลายปี 2562 และตน้ปี 2563 คือโครงการ โนเบิล สเตท 39 และโครงการ นิว โนเบิล ศรี
นครนิทรล์าซาล และโครงการ โนเบิล อราวน ์อารีย ์ต่างมียอดขายอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ เช่นกนั 

ต่อมาคุณอรรถวิทย ์ไดอ้ธิบายถึงแผนการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายไดป้ระมาณ 
10,000 ลา้นบาท โดยเป็นเป้าหมายที่ยงัไม่ไดพ้ิจาณาผลกระทบของสถานการณโ์ควิด และมียอดขายที่รอรบัรูร้ายไดเ้กือบ 
9,000 ลา้นบาท ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสถานการณ์ของโควิดดว้ย กรณีถา้สถานการณ์สามารถกลับมาฟ้ืนตวัไดใ้นช่วงครึ่งปีหลัง 
บริษัทฯ ก็ยงัคงเป้าหมายเดิมไวไ้ดอ้ยู่ ส าหรบัโครงการใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวมีจ านวนทัง้หมด 7 โครงการ คิดเป็นมลูค่า
ทัง้หมด 25,000 ลา้นบาท บรษิัทฯ ตัง้เป้ายอดขายไวท้ี่ประมาณ 12,000 ลา้นบาท ซึ่งเป็นเป้าของยอดขายจากโครงการที่
พรอ้มขาย และโครงการที่จะเปิดตวัในปีนี ้ส่วนงบประมานในการลงทุน บริษัทฯ คาดว่าการลงทนุขึน้อยู่กับสถานะการณ์
ปัจจุบนัดว้ย ซึ่งบรษิัทฯ ตัง้งบประมาณการลงทนุประมาณ 7,000 - 7,500 ลา้นบาท ซึ่งครอบคลมุในเรื่องของการซือ้ที่ดิน
ใหม่ การก่อสรา้ง รวมถึงการเขา้ไปรว่มทนุดว้ย สดุทา้ยคือโครงการต่างประเทศ คาดว่าจะมีใหเ้ห็นกนัภายในปีนี ้ 
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ต่อมาคุณอรรถวิทย ์ไดน้ าเสนอภาพตัวอย่างและรายละเอียดของโครงการไฮไลทท์ี่จะเกิดขึน้ เริ่มจาก
โครงการโนเบิล อเบิฟ ไวรเ์ลส-รว่มฤดี มลูค่าโครงการประมาณ 1,100 ลา้นบาท เป็นโครงการที่พรอ้มขายและสามารถรบัรู ้
รายไดท้นัที โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีน าเอาเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท์เดิมมาปรบัปรุง ดงันัน้ตน้ทนุที่ดินและตน้ทุนการก่อสรา้ง
จึงต ่ามาก ดงันัน้บริษัทฯ จะสามารถรบัรูก้  าไรขัน้ตน้ไดม้ากกว่าที่ขายปกติถึงสองเท่า ผลก าไรสงูมากกว่าสองเท่าถา้เทียบ
กบัโครงการอื่นที่บรษิัทฯ พฒันามา ส่วนอีกโครงการท่ีเป็นไฮไลท ์คือโครงการที่รว่มทนุกบั บมจ. ยซูิตี ้ภายใตช้ื่อบรษิัท รชั
ดา อลัไลแอนซ ์จ ากดั มีมลูค่าโครงการ 2,000 ลา้นบาท คาดว่าจะเปิดโครงการในไตรมาส 2 - 3  

จากนัน้ คุณอรรถวิทย ์ไดก้ล่าวถึงโครงการใหม่ของบริษัทฯ ที่จะเปิดตวัในปีปัจจุบนั และปีถัดไปโดยเรียง
ตามล าดบั ประกอบดว้ยโครงการโนเบิล อเบิฟ ไวรเ์ลส-รว่มฤดี มลูค่าโครงการประมาณ 1,100 ลา้นบาท ซึ่งไดเ้ปิดตวัขาย
ไปแลว้ในตน้ปี 2563 , โครงการ โนเบิล สเตท 39 มลูค่าโครงการ 3,600 ลา้นบาท, โครงการ นิว โนเบิล งามวงศว์าน มลูค่า
โครงการ 2,000 ลา้นบาท, โครงการ ทองหล่อ 18 มลูค่าโครงการ 5,300 ลา้นบาท, โครงการ โนเบิล ไฟฉาย-วงัหลงั  มลูค่า
โครงการ 1,200 ลา้นบาท, โครงการ รชัดา ลาดพรา้ว มูลค่าโครงการ 2,000 ลา้นบาท และโครงการที่ร่วมทุนกับกลุ่ม 
ฮ่องกง แลนด ์มลูค่าโครงการ 10,000 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ ถือหุน้อยู่ ประมาณรอ้ยละ 26 แต่เนื่องจากสถานการณโ์ควิด
ที่เป็นอยู่ปัจจบุนั จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนในการเปิดตวัโครงการต่อมา แต่ทัง้นีบ้รษิัทฯ ไดเ้ตรียมด าเนินการขัน้ตอนของ
การขออนญุาตต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกบัหน่วยราชการต่าง ๆ ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านส่ืออิเลคทรอนิค และผู้ถือหุ้นที่มาประชุมที่  Noble 
Overseas Sales Gallery ซกัถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2562 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า ปีนีบ้รษิัทฯ คาดว่าจะสามารถท ายอดขายทัง้ปีไดเ้ท่าไร 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณอรรถวิทย ์เป็นผูช้ีแ้จง ว่าบริษัทฯ ตัง้เป้ายอดขายไวท้ี่ประมาณ 10,000 – 
12,000 ลา้นบาท  จากโครงการก่อสรา้งเสร็จพรอ้มโอนกรรมสิทธ์ และจากโครงการที่ยงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง รวมถึง
บริษัทฯ ตัง้เป้ายอดขายจากโครงการที่ก าลงัจะเปิดใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมียอดขายไดไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ซึ่งรวมแลว้จะมี
มลูค่าประมาณ 10,000 - 12,000 ลา้นบาท 

ผูถื้อหุ้นสอบถามว่า หากนับรวมผลกระทบจากโควิด19 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถท ายอดขายทั้งปีได้
เท่าไร 

ประธานฯ ชีแ้จง้ว่า จากเมื่อสักครู่ที่คุณอรรถวิทย์ชีแ้จงว่าบริษัทฯ ตัง้เป้ายอดขายไวท้ี่ประมาณ 12,000 
ล้านบาท นั้นบริษัทฯ ยังไม่ได้น าผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 มาพิจารณาปรับปรุงยอดขาย เนื่องจากช่วง
ระยะเวลาของสถานการณท์ี่เกิดขึน้ ยงัสัน้เกินกว่าที่จะน ามาพิจารณาใหช้ดัเจน เนื่องจากบรษิัทฯ มีโครงการท่ีพรอ้มขาย
วันนีป้ระมาณ 4 - 5 โครงการ ซึ่งโครงการเหล่านีป้ระมาณ 3 โครงการไดด้  าเนินการสรา้งส านักงานขายเสร็จเรียบรอ้ย
พรอ้มที่จะเปิดขาย แต่ความไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะคล่ีคลายไปทางใด หรือจะคล่ีคลายเร็วขึน้แค่ไหน แต่เท่าที่เห็น
สถานการณค์่อนขา้งที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากประเทศไทยมีจ านวนผูต้ิดเชือ้นอ้ย และปัจจบุนัก็เริ่มมีการผ่อนผนั
มาตราการต่าง ๆ  ดังนั้นถา้ภายใน 1 - 2 เดือนขา้งหนา้ไม่มีเหตุการณอ์ะไรมากระทบรุนแรง เหตุการณ์น่าจะกลับเขา้สู่
ภาวะปกติไดร้าวรอ้ยละ 70 ประกอบกับบริษัทฯ อาจจะไดร้บัผลบวกจากตลาดต่างประเทศดว้ย ดงันั้นบริษัทฯ จึงยังไม่
ปรบัปรุงยอดขายของบริษัทฯ  และคาดว่าอีกประมาณ 1 - 2 เดือนหลงัจากนี ้จะท าใหเ้ห็นภาพของสถานการณท์ี่ชดัเจน
ขึน้ บรษิัทฯ อาจจะมีการปรบัปรุงยอดขายใหม่อีกครัง้หน่ึง 
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เมื่อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีแ้ลว้ ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ดงันัน้จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุพิจารณาและรบัทราบ
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2562 

ทีป่ระชุมได้พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณอรรถวิทย ์เฉลิมทรพัยากร เป็นผูช้ีแ้จง คุณอรรถวิทย์ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า 
งบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีของบริษัทฯ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบั
อนุญาต จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด  และผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นในรายงานการสอบ
บญัชีอย่างไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพรอ้ม
กบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

คณุอรรถวิทย ์ไดช้ีแ้จงว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทฯ มีรายไดร้วม 15,039 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 192 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นรายไดจ้ากการโอนที่อยู่อาศยัที่ขายไดป้ระมาณ 6,137 ลา้นบาท และ
เป็นรายไดจ้ากการขายที่ดินรวมถึงสินทรพัยเ์พื่อการพาณิชยป์ระมาณ 8,681 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่น ๆ โดยบริษัทฯ 
บนัทึกผลก าไรสทุธิสงูสดุประมาณ 3,071 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนก าไรสทุธิต่อหุน้เท่ากับ 6.73 บาทต่อหุน้ ซึ่งโดยรวม
เป็นนโยบายในการปรบัโครงสรา้งสินทรัพยข์องบริษัทฯ เพื่อใหบ้ริษัทฯ เกิดสภาพคล่องน าเงินไปลงทุนต่อ บางส่วนน าไป
ช าระคืนหนี ้บางส่วนน าไปจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ  

ต่อมาคุณอรรถวิทย ์ไดช้ีแ้จงในส่วนของอตัราก าไร โดยเริ่มจากอัตราก าไรขัน้ตน้ ซึ่งไดป้รบัตวัลงจากปีที่
ผ่านมาจากรอ้ยละ 43.4 คงเหลือรอ้ยละ 37.0 เนื่องจากเดิมในปีผ่านมาบรษิัทฯ ตัง้อตัรก าไรขัน้ตน้ไวค้่อนขา้งสงูประมาณ
รอ้ยละ  40 แต่เนื่องจากปัจจุบนัผูป้ระกอบการรายอื่น ๆ ต่างปรบัลดอตัราก าไรขัน้ตน้ต ่าลง บรษิัทฯ จึงไดป้รบัลดนโยบาย
การตัง้อัตราก าไรขั้นตน้ลง ซึ่งโดยเฉล่ียเหลือประมาณรอ้ยละ 35 เพื่อก่อใหเ้กิดสภาพคล่องในการขาย และบริษัทฯ ยัง
สามารถน าสภาพคล่องนัน้ไปลงทนุพฒันาต่อ ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) สงูขึน้ตามมาอีกดว้ย  ส าหรบั
อตัราก าไรขัน้ตน้ประกอบไปดว้ย อตัราก าไรขัน้ตน้ของยอดขายจากโครงการที่อยู่อาศยัเท่ากบัรอ้ยละ 37.5 และอตัราก าไร
ขัน้ตน้จากการขายที่ดินและสินทรพัยเ์พื่อการพาณิชย์เท่ากับรอ้ยละ 36.7 ต่อมาในส่วนของก าไรสุทธินั้น ก าไรสทุธิของ
บริษัทฯ อยู่ในระดบัที่สูงเมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่ง ซึ่งอัตราก าไรสทุธิเฉล่ียของบริษัทฯ เท่ากับรอ้ยละ 20.4 โดยเป็นอตัรา
ก าไรสทุธิจากการขายโครงการที่อยู่อาศยัเท่ากับรอ้ยละ 12.2 และอตัราก าไรสทุธิจากการขายที่ดินและสินทรพัยเ์พื่อการ
พาณิชยอ์ีกรอ้ยละ 26.6  

คุณอรรถวิทย ์ได้ชีแ้จงต่อในด้านสินทรัพย ์ณ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสด
คงเหลือในมือประมาณ 1,564 ลา้นบาท มีสินคา้คงเหลือพรอ้มขายมลูค่าตามบญัชีประมาณ 2,925 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็น
มลูค่าของโครงการที่ประมาณ 4,000 ลา้นบาท และมีตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ประมาณ 13,123 ลา้นบาท คิด
เป็นมลูค่าโครงการประมาณ 30,000 ลา้นบาท ต่อมาในส่วนของหนีสิ้น บรษิัทฯ มีอตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้
เท่ากับ 2.95 เท่า เพิ่มขึน้จาก 2.27 เท่าจากสิน้ปี 2561 แต่ทั้งนี ้อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่สะท้อน
เสถียรภาพทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบรษิัทฯ ได ้เนื่องจากหนีสิ้นรวมประกอบดว้ยหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้และหนีสิ้นท่ีไม่มี
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ภาระดอกเบีย้ ดงันัน้ตวัวดัที่สามารถสะทอ้นเสถียรภาพทางการเงินท่ีแทจ้รงิคือ อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ โดย ณ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้เท่ากับ 1.58 เท่า เพิ่มขึน้จาก 1.45 เท่าจากสิน้ปี 2561 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงสามาถด ารงอตัราส่วนทางการเงินไดต้ามที่
ก าหนดไวใ้นกรณีที่ออกตราสารหนี ้(เงินกูแ้ละหุน้กู)้ กล่าวคือ ก าหนดใหอ้ตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2.50 ต่อมาในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 5 ,479.5 ลา้นบาท ลดลง 
2,469.0 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการก าไร (ขาดทุน) สะสมที่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
จ านวน 3,149.7 ลา้นบาท หรือจ านวน 6.90 บาทต่อหุน้เมื่อเดือนมีนาคม 2562 รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 จ านวน 2,373.7 ลา้นบาท หรือจ านวน 5.20 บาทต่อหุน้เมื่อเดือน
ตลุาคม 2562 ท่ีผ่านมา โดยบรษิัทฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) เท่ากบัรอ้ยละ 45.7 จากที่บรษิัทฯ ตัง้
ก าหนดเป้าหมายไวท้ี่รอ้ยละ 30  ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ไดว้างไว ้

ต่อมาคณุอรรถวิทย ์ไดอ้ธิบายถึงโครงสรา้งของเงินกูซ้ึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ยหุน้กูร้ะยะยาวจ านวน 
5,550 ลา้นบาท และเงินกูส้ถาบันการเงินจ านวน 4,771 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนระหว่างโครงสรา้งเงินกู้ทั้ง 2 ส่วน
เท่ากับรอ้ยละ 54 ต่อรอ้ยละ 46 ปัจจุบนัอตัราดอกเบีย้ของเงินกูส้ถาบนัการเงินจะต ่ากว่าดอกเบีย้ของการออกหุน้กู้ โดย
หุน้กูท้ี่บรษิัทฯ ก าลงัจะออกมีอตัราดอกเบีย้เท่ากบัรอ้ยละ 4.5 นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัมีเงินกูส้ถาบนัการเงินที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช้
อีกจ านวน 6,021 ลา้น เมื่อคิดเป็นอตัราส่วนหรือท่ีเรียกว่าตน้ทนุเฉล่ียถ่วงน า้หนกั จะไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 4.49 ลดลงเล็กนอ้ย
จากปีที่ผ่านมาซึ่งเท่ากับรอ้ยละ 4.53 และคาดว่าปัจจุบันจะยังคงต ่าลงไปอีก เนื่องจากเงินกู้สถาบันการเงินซึ่งอัตรา
ดอกเบีย้เงินกูข้ัน้ต  ่าที่ธนาคารเรียกเก็บจากลกูคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบก าหนดระยะเวลา (MLR) ลดลงอยู่ใน
ระดบัลดลงที่รอ้ยละ 5.6 - 5.7 ซึ่งดอกเบีย้เงินกูโ้ครงการจะอยู่ที่อตัราดอกเบีย้เงินกูข้ัน้ต ่าที่ธนาคารเรียกเก็บจากลกูคา้ราย
ใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบก าหนดระยะเวลา (MLR) เฉล่ียรอ้ยละ -1.5 ถึง - 2 ในปีนีบ้ริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่จะครบก าหนด
มลูค่าประมาณ 2,550 ลา้นบาท โดยจะครบก าหนดในวนัที่ 4 พฤษภาคมนี ้จ านวน 1,500 ลา้นบาท โดยปัจจุบนับรษิัทฯ 
ก าลงัจะออกหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กูเ้ดิมมลูค่า 483 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้เท่ากับรอ้ยละ 4.5 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีกระแส
เงินสดจากการโอนกรรมสิทธโ์ครงการจ านวนเกือบ 2,000 ลา้นบาท เมื่อรวมกบัเงินกูส้ถาบนัการเงินที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชแ้ละ
สามารถเบิกไดเ้ลย จึงท าใหบ้ริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคล่องภายใตส้ถานการณท์ี่มีความผันผวนได  ้บริษัทฯ คาดว่า
สถานการณเ์หล่านีน้่าจะกลบัมาดีขึน้ เนื่องจากตลาดเงินมีความผนัผวนลดลง ส่วนหน่ึงมาจากนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่พยายามจะซือ้พนัธบตัรรฐับาล ส่งผลใหต้ลาดเงินหยดุการผนัผวนได ้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเก่ียวกับงบดุลและงบก าไรขาดทุนตามที่เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า สดัส่วนในการลงทุนในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร ในต่างประเทศ มีประเทศ
ใดบา้ง และสดัส่วนเท่าไร 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรพัยใ์นเมืองฟูราโน ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งบริษัทฯ ได้
ลงทุนไวต้ัง้แต่ก่อนจะมีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้ ปัจจบุนับริษัทฯ ไดต้ดัสินใจขายทรพัยสิ์นดงักล่าวไปแลว้ ซึ่งได้
ก าไรค่อนข้างดีจากการขายดังกล่าว แต่จากสถานการณ์โควิดปัจจุบัน บริษัทฯ จึงยังชะลอตัวในเรื่องการลงทุนใน
ต่างประเทศไวก้่อน โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมแผนการลงทุนไว้พรอ้มแลว้ เพียงแต่รอใหส้ถานการณค์ล่ีคลาย แลว้จึงน ามา
พิจารณาอีกครัง้ 
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ทัง้นีท้ี่ประชมุไม่มีขอ้ซกัถามหรือทกัทว้งประการใดประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมพิจารณาและลงคะแนน
เสียงอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีตามที่ไดเ้สนอมา โดยในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติมอีกนบัจ านวนหุน้ได ้5,110 หุน้ 

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีบัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

เหน็ดว้ย 334,426,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง  

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และงดการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณอรรถวิทย ์เฉลิมทรพัยากร เป็นผู้ชีแ้จงต่อที่ประชุม ว่าบริษัทฯ มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 25 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบรษิัทฯ ในแต่ละปีหลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ 
ทกุประเภทที่กฎหมายก าหนดไว ้ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ อนึ่ง
หากมีความจ าเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอตัรานอ้ยกว่าที่ก าหนดขา้งตน้ หรืออาจงดเวน้การจ่ายเงินปันผลได ้ขึน้อยู่กับ
กระแสเงินสด ภาระการลงทนุ การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

คณุอรรถวิทย ์ชีแ้จงว่า ในปี 2562 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมจ านวน 3,071,218,301 บาท คิด
เป็นก าไรสทุธิต่อหุน้เท่ากับ 6.73 บาท และก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จ านวน 2,533,334,127 บาท คิดเป็น
ก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 5.55 บาท จากผลประกอบการในปี 2562 ที่บริษัทฯ สรา้งสถิติใหม่ดว้ยผลก าไรสุทธิที่สูงเป็น
ประวตัิการณ ์ดงันัน้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 
27 กุมภาพนัธ ์2563 จึงไดม้ีมติอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และก าไรสะสม  ในอตัรา
หุน้ละ 7.40 บาท (เจ็ดบาทส่ีสิบสตางค)์ แต่เนื่องจากเมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้ีมติ
อนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกในปี 2562 (ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2562 – 30 มิถนุายน 2562) และก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 5.20 บาท (หา้บาทยี่สิบสตางค)์  ดงันัน้เงินปันผลที่บรษิัทฯ จะ
จ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค)์ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยจ่ายจากก าไรสทุธิส าหรบัผล
การด าเนินงานงวด 6 เดือนหลงัของปี 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) และก าไรสะสม  โดยก าหนดรายชื่อ
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 2.20 บาท (สอง
บาทยี่ สิบสตางค์)  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  28 พฤษภาคม 2563 รวมการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินประมาณ 3,378 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (Payout Ratio) 
เท่ากับรอ้ยละ 110.0 ส าหรบังบการเงินรวม และเท่ากับรอ้ยละ 133.3 ส าหรบังบเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ ทัง้นีเ้พื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเจตนารมณข์องคณะกรรมการบรษิัทฯ ที่จะตอบแทนและ
สรา้งมลูค่าใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้อย่างสม ่าเสมอ 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมซกัถามเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2562 ที่เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา  

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อยู่ที่รอ้ยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ แต่เมื่อดูจากประวตัิการจ่ายเงินปันผล 2 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการจ่ายเงินปันผลมากกว่ารอ้ยละ 25  ดงันั้น
บรษิัทฯ จะมีโอกาสเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ อย่างไร 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า กรณีการจ่ายเงินปันผลนัน้ ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นหลกัส าคัญ 
ประกอบกบัหลายปัจจยัอื่น เช่น ผลประกอบการของบรษิัทฯ ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ รวมถึงโอกาสของการลงทนุในอนาคตของ 
เพราะฉะนั้น บริษัทฯ ยังคงก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้คงเดิม เพียงแต่หากผลประกอบการในปีที่บริษัทฯ 
พิจารณาแลว้เห็นว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มได ้ทางคณะกรรมการและผูบ้ริหารพิจารณาแลว้
เห็นว่าเป็นส่ิงที่ควรจะตอบแทนใหก้ับผูถื้อหุน้ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาหลายปี บรษิัทฯ ไม่ไดจ้่ายผลตอบแทนในอตัราที่ดี
แก่ผูถื้อหุน้ ดงันัน้ในปัจจบุนัหากบรษิทัฯ มีผลประกอบการท่ีดีเยี่ยม และพิจารณาแลว้เห็นว่าที่บรษิัทฯ สามารถจ่ายเงินปัน
ผลได ้ก็อาจยงัคงมกีารเพิ่มอตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บรษิัทฯ ก าหนด
ไวย้งัคงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า ในอนาคตมีแผนที่จะด าเนินธุรกิจที่ท  าใหเ้กิดการจ่ายเงินปันผลดีเด่นแบบนีต้ลอดไป
หรือไม่ 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า บริษัทฯ มีความคาดหวัง และตัง้ใจที่จะด าเนินธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ เพื่อให้
สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่พึงพอใจแก่ผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ตาม กรณีที่จะท าใหบ้ริษัทฯ มีความเขม้แข็ง ส่วนหนึ่งคือ
ไดร้บัความสนับสนุนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน ซึ่งมีส่วนร่วมกันในการท าใหเ้กิดความส าเร็จ อีกทัง้บริษัทฯ และกลุ่มพนัธมิตร
ของบริษัท ไดแ้ก่ nCrowne Pte. Ltd. ภายใตก้ลุ่มบริษัท Fulcrum Capital โดยนายแฟรงค ์ฟง คึ่น เหลียง และบมจ. บีที
เอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ที่เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ มีความพยายามจะสรา้งธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มเขา้มา ซึ่งจะไดเ้ห็นต่อไปในอนาคต
อนัใกลน้ีว้่าบริษัทฯ จะมีการด าเนินการอย่างไรกับวิกฤตการณอ์ันนีบ้า้ง ดังนั้นบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะ
สามารถด าเนินงานท่ีดีเพื่อใหเ้กิดผลตอบแทนที่ดีใหก้บัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีแ้ลว้  ประธานฯ จึงขอให้ที่
ประชมุพิจารณา และลงคะแนนเสียงอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 โดยในวาระ
นีไ้ดม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติมอีกนบัจ านวนหุน้ได ้2 หุน้ 

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันทอ์นุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 โดยจ่าย
จากก าไรสุทธิและก าไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 7.40 บาท แต่เน่ืองจากเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน
แรกในปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562) และก าไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 5.20  บาท  
ดังน้ันเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.20  บาท  ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจาก
ก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) และ
ก าไรสะสม โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิได้รับเงนิปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อสิทธิในการรับ
เงนิปันผลในอัตราหุ้นละ 2.20  บาท  และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
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เหน็ดว้ย 334,426,787 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง  

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

คุณอรรถวิทย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 116 ของ
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารอง
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ทุนส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจ านวน 
145,228,172 บาท ซึ่งมีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ จึงมีมติใหเ้สนอให้
ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณางดการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีการจดัสรรครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด
แลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามเก่ียวกบัการงดการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายตามที่ไดเ้สนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี ้ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือทักท้วงประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและ
ลงคะแนนเสียงอนุมตัิใหง้ดการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามที่ไดเ้สนอมา โดยในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุม
เพิ่มเติม 

ทีป่ระชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติใหบ้ริษัทฯ งดการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายเน่ืองจากได้
มีการจัดสรรครบจ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออก
เสียงลงคะแนนคะแนนดังนี ้

เหน็ดว้ย 334,426,787 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง  

บัตรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ เสียง คิดเป็น
ร้อยละ

 0.00 

วาระที ่5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณอรรถวิทย ์เฉลิมทรพัยากร เป็นผู้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
คณุสมบตัิของผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นางอนุทยั ภมูิสรุกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3873, นายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5016 และนายสง่า โชคนิติสวสัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 11251 ในนาม บริษัท ไพรซ้วอเตอร์
เฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เพื่อเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีคุณสมบัติ
ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยเ์รื่องการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีทุก
รอบระยะเวลา 5 ปี โดยนายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5016 เป็นผูส้อบบญัชีที่ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2562 อีกทั้งผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านไม่มี
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ความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่าง
ใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินบรษิัทฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้
นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ, นายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์และนายสง่า โชคนิติสวสัดิ์ ผูส้อบบญัชีในนามของ บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ประจ าปี 2563  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมซกัถามเก่ียวกับการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 
ทัง้นีท้ี่ประชมุไม่มีขอ้ซกัถามหรือทกัทว้งประการใด จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี
ตามที่เสนอมา โดยในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม 

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่
3873, นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 11251 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร้ซวอ
เตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ 
เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

เหน็ดว้ย 334,426,787 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง  

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ต่อมาคุณอรรถวิทย ์ ไดข้อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติเก่ียวกับค่าสอบบญัชีส าหรบับริษัทฯ และ
บริษัทย่อยส าหรบัปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหท้ี่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
3,990,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้จ านวน 200,000 บาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็น
รอ้ยละ 5.28 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จ านวน 2,550,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 
1,400,000 บาท ส าหรบัค่าบรกิารอื่นมีจ านวนเงินรวม 40,000 บาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีส าหรบับรษิัทฯและบรษิัทย่อยที่ไดเ้สนอให้
ที่ประชมุพิจารณา  

ผูถื้อหุน้สอบถามถึงเหตุผลของการเพิ่มค่าสอบบญัชี และสามารถลดค่าสอบบญัชีไดห้รือไม่ ในภาวะการ
ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด 19 ถา้สามารถคงค่าสอบบญัชีไวเ้ท่าเดิมหรือลดราคาลงไดจ้ะเป็นการจะดีมาก 

ประธานไดช้ีแ้จงว่า บริษัทฯ ไดข้อใหท้างผูส้อบบัญชีช่วยพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ แต่เนื่องจาก
ทางบรษิัทของผูส้อบบญัชียงัคงมีค่าใชจ้่าย อีกทัง้มีการเพิ่มขึน้ของอตัราเงินเฟ้อในส่วนของทางบรษิัทของผูส้อบบญัชี ซึ่ง
เบือ้งตน้ บรษิัทฯ ไดม้ีการการเจรจาต่อรองมาก่อนหนา้นีแ้ลว้  

คุณอรรถวิทย ์ไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมว่า อีกเหตุผลที่มีการปรบัเพิ่มค่าสอบบัญชี เนื่องจากในปีที่ผ่านมา กลุ่ม
บริษัทฯ มีรายการคา้ต่าง ๆ ท่ีมีปรมิาณเพิ่มมากขึน้ และคาดว่าในปี 2563 บริษัทฯ ยงัคงมีปริมาณที่เพิ่มมากขึน้ต่อไปอีก 
ดงันัน้ทางบรษิัทฯ ของผูส้อบบญัชี จึงจ าเป็นท่ีตอ้งปรบัเพิ่มค่าสอบบญัชีขึน้ 
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ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมอีกว่า ท่ีผ่านมาบรษิัทฯ ไม่ไดล้ะเลย และมีการเจรจาพูดคยุกับผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทฯ มาตลอดดว้ยความเขา้ใจกนัดีทัง้ 2 ฝ่าย 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีแ้ลว้ ประธานฯ จึงขอให้ที่
ประชมุพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมตัิค่าสอบบญัชีตามที่เสนอมา โดยในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม 

ทีป่ระชุมได้พิจารณาและมีมติก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 
เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,990,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี ้

เหน็ดว้ย 334,426,787 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง  

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณอรรถวิทย ์เฉลิมทรพัยากร เป็นผูช้ีแ้จง ต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บังคับของ
บรษิัทฯ ขอ้ 17 ไดร้ะบุว่า ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการบรษิัทฯ ออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ย 1 
ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 
และในครัง้นีก้รรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ มีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายแฟรงค ์ฟง คึ่น เหลียง, นายธีรพล วรนิธิพงศ ์และ
นายต่อบญุ พ่วงมหา 

โดยก่อนที่คุณอรรถวิทย ์จะสรุปรายละเอียดของกรรมการทัง้สามท่านใหท้ี่ประชุมรบัทราบ คุณอรรถวิทย ์
ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าตัง้แต่วนัที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไดเ้สนอชื่อบุคคล
เพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเขา้มายงับรษิัทฯ  

คุณอรรถวิทย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการในครัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาได้
พิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน  และมีความรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทฯ ได ้
ประกอบกับกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารบริษัทที่ออก
หลกัทรพัยข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาจึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 3 ท่านคือ นายแฟรงค ์ฟง 
คึ่น เหลียง, นายธีรพล วรนิธิพงศ ์และนายต่อบญุ พ่วงมหา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ส าหรบั
ประวตัิ และขอ้มลูของกรรมการทัง้ 3 ท่านไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ จึงขอกล่าวโดยสรุปดงันี ้

นายแฟรงค ์ฟง คึ่น เหลียง ปัจจุบนัอายุ 43 ปี ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ บรษิัทฯ 2 ปี นอกจากนี ้
ยังด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Operational Research, จาก 
London School of Economics และจบปริญญาตรี Political Science  in Economics and Philosophy, University 
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College London (UCL)  ประเทศอังกฤษ รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย ปัจจบุนัคณุแฟรงค ์ฟง คึ่น เหลียง ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบียน
อื่น และด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทัง้หมด 17 บรษิัท แต่มิไดท้  าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิัทฯ 

นายธีรพล วรนิธิพงศ ์ปัจจุบนัอายุ 49 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 5 ปี นอกจากนีย้งัด ารงต าแหน่ง 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ และกรรมการบริหารความเส่ียง จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
การเงิน จาก Pennsylvania State University สหรฐัอเมริกา รวมทั้งไดผ่้านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation 
Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบนัคุณธีรพล วรนิธิพงศ ์ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น และด ารงต าแหน่งใน 3 บรษิัทย่อยของบรษิัท จึงไม่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ 

นายต่อบญุ พ่วงมหา ปัจจบุนัอาย ุ50 ปี ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจาณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากับดูแลกิจการ ตั้งแต่วันที่  13 
พฤศจิกายน 2562 จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จาก Pennsylvania State University. สหรฐัอเมรกิา
รวมทั้งไดผ่้านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ปัจจบุนัคณุต่อบญุ พ่วงมหา ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบียน 1 บรษิัท โดยท่านด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ดิจิตอล 
แอนด ์มีเดีย แพลตฟอรม์ ทรูดิจิตอลกรุ๊ป บรษิัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  และไม่ไดด้  ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่
อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ว่านายต่อบุญ พ่วงมหา ซึ่งไดร้บัเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระของบรษิัทฯ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อนึ่ง นายต่อ
บุญ พ่วงมหา ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 แทนกรรมการเดิมที่ได้
ลาออกไป ดงันัน้จึงมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าวาระของกรรมการเดิมที่คงเหลือ บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ไวใ้นรายละเอียดของกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของกฎเกณฑท์ี่
ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในเรื่อง
การถือหุน้ในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ้งถือหุน้ในบรษิัทฯ ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท หรือนิติบุคคล
อื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย คณะกรรมการบรษิัท
ฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่านายต่อบุญ พ่วงมหา มีประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถ ความช านาญเฉพาะดา้น ความเป็นอิสระ และความพรอ้มที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการของบรษิัทฯ ประกอบกบัไดป้ฏิบตัิงานในฐานะกรรมการอิสระของบรษิัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามเก่ียวกบัการแต่งตัง้กรรมการท่ีไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา เมื่อ
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีแ้ลว้ ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง
เลื อ ก ตั้ งก รรม ก า ร เป็ น รายบุ ค ค ล โด ย ใช้บั ต รล งค ะแนน เสี ย งต าม หลั ก เกณ ฑ์ ก า รล งค ะแน น เสี ย งที่  
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบก่อนเขา้สู่วาระการประชมุ โดยวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม 

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระจ านวน 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระ
หน่ึง ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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รายนามกรรมการ เหน็ดว้ย 
ร้อยละ (%) 

ไม่เหน็ดว้ย 
ร้อยละ (%) 

งดออกเสียง บัตรเสีย 
ร้อยละ (%) 

1. นายแฟรงค ์ฟง คึ่น เหลียง 334,426,787 
(100.00%) 

0 
(0.00%) 

0 0 
(0.00%) 

2. นายธีรพล วรนิธิพงศ์ 334,426,787 
(100.00%) 

0 
(0.00%) 

0 0 
(0.00%) 

3. นายต่อบุญ พ่วงมหา 334,426,787 
(100.00%) 

0 
(0.00%) 

0 0 
(0.00%) 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายอรรถวิทย ์เฉลิมทรพัยากร เป็นผูช้ีแ้จงว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการก ากับ

ดแูลการด าเนินกิจการของบรษิทัฯ คณะกรรมการสรรหา ไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ใหเ้พิ่มจ านวนกรรมการจ านวน 
1 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน เป็นจ านวน 10 ท่าน ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิตามหลักเกณฑใ์นการ
สรรหา ความเหมาะสมทัง้คุณวุฒิ ประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถ ความช านาญเฉพาะดา้น ความเป็นอิสระ และ
ความพรอ้มที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ รวมถึงพิจารณาความรู ้ความช านาญเฉพาะดา้นที่
จ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการโดยใช ้Board Skill Matrix เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เพื่อ
เขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จ านวน 1 ท่าน คือนายพนา จันทร
วิโรจน ์ 

การแต่งตั้งกรรมการในครัง้นี ้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณพนา จันทรวิโรจน์ มี
คณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติมหาชน  และมีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณใ์นธุรกิจและสามารถที่จะ
ช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได ้โดยคุณพนา จันทรวิโรจน์ ปัจจุบันอายุ 59 ปี ด ารงต าในบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท ท่านด ารง
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
และด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทัง้หมด 2 บรษิัท คุณพนา จนัทรวิโรจน ์จบการศึกษาระดบัปริญญาโท ดา้นบริหาร , จาก 
Tuffs University สหรฐัอเมริกา รวมทัง้ไดผ่้านการอบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

ประธานฯ ไดก้ล่าวแนะน า คุณพนา จนัทรวิโรจน ์ซึ่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมในครัง้นีด้ว้ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วม
ประชมุไดรู้จ้กั พรอ้มกบัเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามเก่ียวกบัการแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติมตามที่คณุอรรถวิทย ์ไดเ้สนอให้
ที่ประชมุพิจารณา 

ผูถื้อหุ้นสอบถามว่า กรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มในวาระนี ้ท่านจะมาช่วยบริษัทฯ ทางดา้นไหน และจะเป็น
ประโยชนต์่อบรษิัทฯ อย่างไร 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า ไดรู้จ้ักกับคุณพนา มาเกือบ 20 ปี ตั้งแต่ท่านยังด ารงต าแหน่งอยู่ในกลุ่มบริษัทฯ 
เนชั่น ซึ่งคุณพนา มีความสัมพันธ/์ปฏิสมัพนัธก์ับบุคคลอื่น ๆ  (connection) มากมายในวงการธุรกิจ การเมืองหรือดา้น
ต่าง ๆ และไดม้ีโอกาสแบ่งปันความคิดเห็นในหลาย ๆ เรื่องกบัท่าน ซึ่งคณุพนา มีวิสยัทศันใ์นเรื่องการด าเนินการทางธุรกิจ
ต่าง ๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยบรษิัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถประสานงานกบัคู่คา้ต่าง ๆ ไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ซึ่ง
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ถือเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ อย่างยิ่ง และนอกเหนือจากประสบการณก์ารท างานในอดีตของคณุพนาในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบั
การโฆษณา หรือส่ือต่าง ๆ แลว้ ปัจจุบันคุณพนายังด ารงต าแหน่งในบริษัทที่เก่ียวข้องในเรื่องของการศึกษา ซึ่งจาก
ประสบการณ์ของคุณพนา บริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท างานที่บริษัทฯ ยังตอ้งการ โดยบริษัทฯ 
คาดหวงัว่าคณุพนา จะเขา้มาช่วยในเรื่องของโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่อง CSR ต่าง ๆ ของบรษิัทฯ ดว้ย ซึ่งเป็นแผนงานใน
อนาคตที่ บริษัทฯ อยากจะขยายการท าโครงการของ CSR ที่เก่ียวกับเรื่องของการศึกษา ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าการจัดท า
โครงการ CSR ที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษานัน้เป็นส่ิงที่ดี ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละตอบแทนคืนกลบัใหก้ับสงัคม โดยบรษิัทฯ 
หวงัว่าคณุพนา จะเขา้มามีบทบาทช่วยบรษิัทฯ ในโครงการดงักล่าวนัน้ดว้ย 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า กรณีหากมีกรรมการจ านวน 10 ท่าน หากผลโหวตของคณะกรรมการได ้5 เสียงต่อ 5 
เสียง จะท าอย่างไร  

คณุอรรถวิทย ์เฉลิมทรพัยากรไดต้อบข้อซกัถามของผูถื้อหุน้ว่า ในขอ้บงัคบัของบริษัทไดร้ะบุไวว้่าในกรณีที่
มีการลงคะแนนเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก 1 เสียง เป็นเสียงชีข้าดในการลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ  

ผูถื้อหุน้ขอใหป้ระธานฯ ช่วยอธิบายเพิ่มเติมใหช้ดัเจน เก่ียวกับกรรมการที่แต่งตัง้เพิ่มในวาระนี ้ ว่าจะมา
ช่วยบรษิัทฯ ดา้นไหน และจะเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ อย่างไร  

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า ดว้ยองคป์ระกอบและคุณสมบัติหลาย ๆ อย่าง อาทิ วิสยัทัศน ์connection ต่าง ๆ 
ของคณุพนา ซึ่งจะสามารถจะเขา้มาช่วยแนะน าและปรบัปรุงการบรหิารงานของบรษิัทฯ ได  ้

ทัง้นีท้ี่ประชุมไม่มีขอ้ซักถามหรือทักทว้งประการใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แต่งตัง้นายพนา จนัทรวิโรจน ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทฯ มีกรรมการรวม
จ านวน 10 ท่าน ซึ่งการลงมติ ตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง โดย
วาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม 

ที่ประชุมได้พิจารณามีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน ์เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

เหน็ดว้ย 334,426,787 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง  

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายอรรถวิทย ์เฉลิมทรพัยากร เป็นผูช้ีแ้จง ว่าขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติเก่ียวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563 โดยไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการที่
ได้รบัการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ประกอบดว้ยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีการ
เปล่ียนแปลงตั้งแต่เริ่มก าหนดจ่ายค่าตอบแทนปี 2542 เป็นต้นมา , ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบซึ่งไม่มีการ
เปล่ียนแปลงตัง้แต่เริ่มก าหนดจ่ายคา่ตอบแทนปี 2558 ในขณะท่ีค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ  มิไดม้ีการปรบัตัง้
แต่เริ่มตน้การจ่าย จึงเห็นควรใหป้รบัค่าตอบแทนกรรมการ โดยอา้งอิงจากประเภทธุรกิจ และอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึง
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พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบตามหลกัเกณฑ ์โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
ประเภทธุรกิจ และอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธรุกิจและการเตบิโตทางผลก าไรของบรษิัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการแต่ละคณะประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประธานกรรมการจ านวน 220,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการจ านวนท่านละ
200,000 บาทต่อปี

• ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ส าหรบักรรมการชาวไทยจ านวนท่านละ 20,000 บาทต่อครัง้ และค่าเบีย้
ประชมุกรรมการส าหรบักรรมการชาวต่างชาติจ านวนท่านละ 50,000 บาทต่อครัง้ เนื่องจากกรรมการ
ชาวต่างชาติตอ้งเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อเขา้ประชมุครบั

• ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบจ านวน 800,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
จ านวนท่านละ 700,000 บาทต่อปี

• ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ยค่าตอบแทนกรรมการสรรหา, ค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเส่ียง และค่าตอบแทนกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ ท่านละ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งใหค้งอตัราเท่าเดิมไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2562

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 ที่ไดเ้สนอ
ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบสูงกว่าค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการและกรรมการ 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการ บางท่านไดด้  ารงต าแหน่งผู้บริหารของ
บริษัทฯ ดว้ย จึงไดร้บัเงินเดือนเป็นผลตอบแทนจากการบริหารงาน อีกทัง้มีหนา้ที่หลาย ๆ อย่างที่เป็นความรบัผิดชอบที่
เก่ียวเนื่องกนั แต่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ไดเ้สียสละเวลามาปฏิบตัิหนา้ที่ซึ่งไม่ใช่งานประจ า อีกทัง้
กรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบที่จะตอ้งค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายย่อย ซึ่งทางบริษัทฯ ไดส้รรหาบุคคลที่
บริษัทฯ เชื่อมั่นที่จะมาท าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งทั้งท่านประธานกรรมการตรวจสอบหรือ
กรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้ปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มที่ ช่วยท าใหข้ั้นตอนในการท างานของบริษัทฯ มีความรดักุม ดูแล
ผลประโยชน์ของทุกฝ่าย เกิดความโปร่งใสในด าเนินการที่ดียิ่งขึน้ ดังนั้นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ไดก้ าหนดให้นั้น ได้
พิจารณาจากค่าตอบแทนโดยเฉล่ียรวมของภาคอุตสาหกรรม และของบรษิัทจดทะเบียนในขนาดที่ใกลเ้คียงกนั ซึ่งที่ผ่าน
มาค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต ่ากว่าค่าเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ดงันั้นการก าหนด
ค่าตอบแทนให้ใกล้เคียงกับค่าตอบแทนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงมีความ
เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่การก าหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการหรือกรรมการท่านอื่น จึงไม่จ าเป็นจะตอ้ง
ก าหนดผลตอบแทนในอัตราที่สูงขึน้มากนัก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เห็นว่าผลตอบแทนที่ก าหนดให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบนัน้ ควรมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบต่าง ๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ 
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ทั้งนีท้ี่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือทักท้วงประการใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและ
ลงคะแนนเสียงก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดที่ ไดช้ีแ้จงไปขา้งตน้ ซึ่งมตินีต้อ้งไดร้บัการ
อนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม โดยวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมที่
ประชมุไดพ้ิจารณาและมีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 ดงันี ้

ประธานกรรมการ ค่าตอบแทน 220,000 บาท/ปี 
กรรมการ ค่าตอบแทน 200,000 บาท/คน/ปี 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   - กรรมการชาวไทย 
   - กรรมการชาวตา่งชาต 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทน 

20,000 
50,000 

บาท/คน/คร้ัง 
บาท/คน/คร้ัง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน  800,000  บาท/ปี 
กรรมการตรวจสอบ คา่ตอบแทน  700,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 50,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทน  50,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าตอบแทน 50,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการก ากับดูแลกจิการ ค่าตอบแทน 50,000 บาท/คน/ปี 

โดยทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุมอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

เหน็ดว้ย 334,426,787 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหน่ึง
รวมกันไม่เกิน 8,000 ล้านบาท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณอรรถวิทย ์เฉลิมทรพัยากร เป็นผูช้ีแ้จง คุณอรรถวิทย์ไดช้ีแ้จงรายละเอียด
ของการออกและเสนอขายใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบดงันี ้

ชนิดของหุน้กู ้ : หุน้กูทุ้กประเภท (ซึ่งรวมถึงหุน้กูอ้นุพนัธ)์ ชนิดระบุชื่อผูถื้อหรือไม่ระบุชื่อผู้
ถือ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกนั อาจมีหรือไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

วงเงิน : จ านวนเงินตน้คงคา้งของหุน้กู ้ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมีมลูค่ารวมไม่เกิน 
8,000 ลา้นบาท 

สกลุเงิน : สกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตราต่างประเทศ 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กับความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้
กูใ้นแต่ละคราว 
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อาย ุ : ไม่เกิน 15  ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท 
(Perpetual Debentures) ซึ่งการก าหนดอายุและวันครบก าหนดไถ่ถอน
จะตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
ผู้ลงทุนสถาบัน  และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่  และ/หรือผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก
ต่างหากจากกันก็ได ้การออกเสนอขายสามารถเสนอขายใหก้ับผู้ถือหุ้น
เดิม ซึ่งตราสารนัน้ ๆ ก าลงัจะครบก าหนดช าระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อน
ก าหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศที่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนญุาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

การช าระคืนเงิน
ตน้ 

: ทยอยคืนเงินตน้หรือช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนด ตามขอ้ก าหนด และ
เงื่อนไขในหุน้กู ้

การไถ่ถอนก่อน
ครบก าหนดอาย ุ

: ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี ้
การไถ่ถอนหุน้กูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุน้กูท้ี่จะออกในแต่
ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนญุาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

การขึ ้นทะเบียน
ตราสารหนี ้

: บรษิัทอาจขึน้ทะเบียนหุน้กู ้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือศนูย์
ซือ้ขายตราสารหนีอ้ื่นใด 

วตัถปุระสงค ์ : เพื่อช าระคืนหนีเ้ดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระตน้ทนุทางการเงินของบรษิัท 
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวส าหรับพัฒนาโครงการ
ปัจจบุนัและโครงการใหม่ และรองรบัการขยายธุรกิจของบรษิัท 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจใน
การเจรจาตกลง ลงนามในสญัญาและ/หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุน้กู ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และมีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข รายละเอียดอื่น ๆ 
อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที่ไดเ้สนอให้ที่ประชุม
พิจารณา 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า หุน้กูร้อบนีม้ีการก าหนดอัตราดอกเบีย้ไวท้ี่เท่าไร และเสนอขายใครบา้ง ผูถื้อหุน้ราย
ย่อยมีสิทธิหรือไม่ 
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คุณอรรถวิทย ์ไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ว่า วิธีการเสนอขายเป็นการเสนอขายใหก้ับประชาชนทั่วไป 
และ/หรือผูล้งทุนสถาบัน  และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง เป็นไปตามกฎของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ โดยอัตราดอกเบีย้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมและสภาวะตลาดใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมใหเ้ขา้ใจตรงกันว่าในครัง้นี ้  เป็นการขอออกและ
เสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงคา้งของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 8,000 ลา้นบาท และมีการขอขยาย
ระยะเวลาเพิ่มจากเดิม 5 ปี เป็น 15 ปี 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า ระยะเวลาอายหุุน้กู ้ไม่เกิน 15 ปี ค่อนขา้งยาวนาน จะท าใหผู้ซ้ือ้หุน้กูม้ีความมั่นใจได้
อย่างไร 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า ปกติบริษัทฯ ออกหุน้กูอ้ายุไม่เกิน 3 ปี แต่ในขณะที่ในรอบนีบ้ริษัทฯ ขอออกหุน้กูใ้น
ลกัษณะแบบ Perpetual เพื่อในอนาคตจะท าใหบ้รษิัทฯ เกิดความคล่องตวั  ถา้มีตลาดที่จะรองรบัเวลาในอนาคตที่ยาวขึน้
เนื่องจากกรอบของระยะเวลาที่ขยายออกไปที่ 15 ปี  

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า ในสภาพการแข่งขันคอนโดที่รุนแรง ต่างแข่งกันท าส่วนกลางใหม้ีขนาดใหญ่ มี Co-
working space, Co-kitchen space สุดท้ายพืน้ที่ห้องพักถูกก าหนดใหเ้ท่าเดิม ปัจจุบันมีคอนโดลักษณะ Loft โดยเอา
หอ้งนอนไปไวด้า้นบนซึ่งมีเพดานสูง 4 เมตรกว่า แต่บริเวณหอ้งนอน ไม่ถูกก าหนดใหเ้ป็น FAR ซึ่งถือว่าเป็น product ที่
แตกต่างจากตลาด ถา้ใครสามารถท าไดก้่อน ก็มีโอกาสจะแย่งส่วนแบ่งตลาดไปครอง จึงอยากสอบถามว่า ทางบริษัทฯ มี
พิจารณา product นีห้รือไม่ ถา้มีจะเปิดใชเ้มื่อไร 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่าการท า Product นีม้ีออกมาสกัระยะหนึ่งหลายปีแลว้ และทางบรษิัทฯ ก็มีโครงการที่
เตรียมท าไวแ้ลว้ ซึ่งเดิมวางแผนท่ีจะเปิดตวัในเดือนเมษายนนี ้แต่สืบเนื่องจากเหตกุารณ ์Covid จึงตอ้งมีการเลื่อนออกไป
ก่อน แต่คาดว่าภายในปีนีค้งจะไดเ้ห็น โดยปัจจบุนัไดจ้ดัท าหอ้งตวัอย่างไวแ้ลว้ จะขอเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้ไปลองชม 

ทัง้นีท้ี่ประชมุไม่มีขอ้ซกัถามหรือทกัทว้งประการใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิ
การออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยใหม้ียอดคงคา้งของหุน้กู ้ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 8,000 ลา้นบาท ซึ่งมตินีต้อ้ง
ไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยวาระนีไ้ม่มีผู้ถือหุน้เขา้ร่วมป ระชุม
เพิ่มเติม 

ทีป่ระชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ 
ขณะใดขณะหน่ึงรวมกันไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนดังนี ้

เหน็ดว้ย 334,426,487 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง  

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า เนื่องจากขอ้บังคับของบริษัทฯ ตัง้แต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา 30 ปี ยังไม่ไดถู้กปรบัปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในครัง้นี ้ที่ขอแก้ไขเป็นข้อบังคับที่เก่ียวกับการซือ้หุ้นคืน แต่ทั้งนี ้ไม่ได้
หมายความว่าบรษิัทฯ จะใชบ้งัคบัในทนัที เพียงแต่ในสถานการณปั์จจบุนัราคาหุน้ของบรษิัทฯ ไดม้ีการปรบัตวัลงต ่าทัง้ ๆ 
ที่ไม่ไดม้ีสาเหตุใด ๆ ที่ส่งผลต่อราคาที่ปรบัลงนั้น ดังนั้นจึงตอ้งการแกไ้ขขอ้บังคบัเพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินการได้
ทนัท่วงทีถา้เกิดกรณีราคาหุน้ปรบัตวัลงต ่าดงัเช่นช่วงที่เกิดเหตกุารณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา จากนัน้ ประธานฯ ไดม้อบหมาย
ใหค้ณุอรรถวิทย ์เฉลิมทรพัยากร เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียด 

 คณุอรรถวิทย ์ชีแ้จงว่าในการแกไ้ขขอ้บงัคบัในครัง้นี ้ประกอบดว้ย การเพิ่มอ านาจอนมุตัิให้คณะกรรมการ
บริษัทสามารถอนุมัติให้ท ารายการซือ้หุน้คืน ถา้การซือ้หุน้คืนไม่เกินกว่ารอ้ยละสิบของทุนช าระของบริษัทฯ ส่วนอีกเรื่อง
หนึ่งเป็นเรื่องของการประชุมอิเล็คทรอนิค โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดยใหย้กเลิกขอ้บงัคบัฉบบัเดิมทัง้ฉบบัและใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบัใหม่แทน ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์
ในการบรหิารจดัการทางการเงิน และเป็นเครื่องมือในการปรบัโครงสรา้งทางการเงินของบรษิัทฯ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกาศคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และบทบัญญัติของกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ท าให้
จ านวนขอ้บงัคบัของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 53 ขอ้ เป็น 54 ขอ้ โดยขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในสาระส าคญั
ของการเสนอแกไ้ขเพิ่มเติม ดงันี ้ 

รายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
1. เพิ่มขอ้บงัคบัเรื่องการซือ้หุน้คืน ดงันี ้

“ขอ้ 10 หา้มมิใหบ้รษิัทเป็นเจา้ของหุน้หรือรบัจ าน าหุน้ของบรษิัท เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บรษิัทอาจซือ้หุน้คืนจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ซึ่งแกไ้ข

ขอ้บงัคบัของบริษัทเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรบัเงินปันผล 
ซึ่งผูถื้อหุน้เห็นว่าตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซือ้หุน้คืนนัน้ไม่เป็นเหตใุหบ้รษิัทประสบปัญหาทางการเงิน 
การซือ้หุน้คืนของบริษัทตาม (1) และ (2) ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุน้ 
เวน้แต่การซือ้หุน้ดงักล่าวมีจ านวนไม่เกินกว่ารอ้ยละสิบ (10%) ของทุนช าระแลว้ ใหเ้ป็น
อ านาจของคณะกรรมการบรษิัทในการอนมุตัิการซือ้หุน้ดงักล่าว 
ในกรณีการซือ้หุน้คืนมีจ านวนเกินกว่ารอ้ยละสิบ (10%) ของทุนช าระแลว้ ใหบ้ริษัทท า
การซือ้หุน้คืนภายในหนึ่ง (1) ปี นบัแต่วนัท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
หุน้ที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งไม่มีสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรบัเงินปันผลดว้ย  
หุน้ท่ีซือ้คืนตามวรรคหนึ่ง บรษิัทตอ้งจ าหน่ายออกไปภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ถา้ไม่จ าหน่าย หรือจ าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด ใหบ้รษิัทลดทนุท่ีช าระแลว้ 
โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้
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การซือ้หุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซือ้คืน และการตัดหุ้นที่ซือ้คืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้” 

2. แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัขอ้ 31 เดิม ขอ้ 32 (ใหม่) ดงันี ้
ขอ้ความเดิม

ขอ้ 31 (เดิม) 
คณะกรรมการของบรษิัท ตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ การประชุมคณะกรรมการของ

บริษัท ให้จัดขึน้ ณ ที่อันเป็นส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกลเ้คียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่
ประธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ความใหม่ 
ขอ้ 32 (ใหม่) 

คณะกรรมการของบรษิัท ตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการของบรษิัท ใหจ้ดัขึน้ ณ ที่อนัเป็นส านกังานใหญ่ของบรษิัทหรือจงัหวดั

ใกลเ้คียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะ
ก าหนด 

ประธานในที่ประชมุอาจจดัการประชมุคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยที่กรรมการ
อย่างนอ้ยหนึ่งในสาม (1/3) ขององคป์ระชมุตอ้งอยู่ในท่ีประชมุแห่งเดียวกนั และกรรมการทัง้หมดที่เขา้
รว่มประชมุตอ้งอยู่ในราชอาณาจกัรขณะที่มีการประชมุ 

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคสามตอ้งมีกระบวนการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย
ดา้นสารสนเทศ โดยใหม้ีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแลว้แต่กรณีของกรรมการทุกรายในที่
ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามประกาศ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง มาตรฐานรกัษาความมั่นคงปลอดภยั ของการประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 และหรือ ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

ในการประชมุคณะกรรมการเพื่อจดัใหม้ีการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในการส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือ
ขอ้บังคับเก่ียวกับการประชุมนั้นไดก้ าหนดไว ้หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้แต่ทั้ งนี ้
ตอ้งส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนงัสือพิมพต์ามที่กฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนด
ไว ้

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไม่มีวาระที่จะเสนอต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณาแลว้ และไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อ
หุน้ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นหรือเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณา  

ผูถื้อหุน้รายหนึ่งสอบถามการร่วมลงทนุกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) มีลกัษณะเหมือน
ของ บมจ. แสนสิร ิหรือไม่ ระยะเวลาก่ีปี หรือตลอดไป มีเงื่อนไขพิเศษอะไร ที่บรษิัทฯ ควรลงทนุรว่ม 
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ประธานฯ ชีแ้จงว่าระหว่าง บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์กับบมจ. แสนสิริ เป็นลกัษณะที่ตอ้งท าไปดว้ยกัน
ตลอด ในขณะที่ระหว่างบริษัทฯ กับบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ เป็นการร่วมลงทุน เฉพาะโครงการเพื่อให้เกิดความ
คล่องตวักนัทัง้ 2 ฝ่าย โดยบรษิัทฯ สามารถเลือกโครงการท่ีจะไปรว่มทนุกบับมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ในขณะที่บมจ. บีที
เอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ก็มีสิทธิเลือกเช่นกนัว่า จะน าโครงการไหนมารว่มทนุกบับรษิัทฯ  

ประธานฯ ได้ยกตัวอย่างเช่น โครงการบนถนนวิทยุ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มฮ่องกงแลนด ์
เนื่องจากกลุ่มฮ่องกงแลนด ์เป็นผูท้ี่พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นส่วนของเซ็นทรลัเอ็มบาสซี่ 2 หรืออย่างเช่นโครงการท่ีถนนรชั
ดา เป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมทุนกับกบับมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์โดยตรง ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับกลุ่มฮ่องกงแลนด ์เป็นตน้ 
ซึ่งทั้งหมดไม่ไดม้ีความสมัพนัธท์ี่พิเศษต่อกัน ซึ่งขอ้ดีคือบริษัทฯ สามารถเลือกพิจาณาการเขา้ร่วมทุนกับใครก็ได ้โดยมี
เงื่อนไขที่ท  าใหบ้ริษัทฯ อยากร่วมทุนก็แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ท่ีดินที่ถนนรชัดาซึ่งบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ผูเ้ป็น
เจา้ของที่ดิน เป็นผูเ้สนอโอกาสใหบ้ริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมในการพัฒนาโครงการ เงื่อนไขของผลตอบแทนเช่น ค่าบริหารงาน
ก่อสรา้ง และค่าตอบแทนและผลประโยชนท์ี่เป็นแรงจงูใจใหส่้งเสรมิการขาย เมื่อค านวนเป็นผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อ
หุน้หรือ ROE ก็จะไดร้บัอตัราที่สงูกว่าที่บรษิัทฯ ไปลงทนุเอง 

ผูถื้อหุน้สอบถามว่า บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะท าธุรกิจอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ช่า เพื่อใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของรายได้
ต่อเนื่องจากการสรา้งแลว้ขายอย่างเดียวหรือไม่ 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า บริษัทฯ ไม่อยากเป็นเจา้ของอสังหารมิทรพัยเ์พื่อเช่า เนื่องจากอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อ
เช่าเป็นการลงทุนที่ใหผ้ลตอบแทนที่ค่อนขา้งต ่า ในขณะที่บริษัทฯ ตอ้งใชแ้หล่งเงินทุนค่อนขา้งสูง ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไม่
สามารถท าก าไรไดสู้งอย่างเช่นปัจจุบันที่บริษัทฯ สามารถท าได้ บริษัทฯ จึงอยากใช้ความช านาญของบริษัทฯ ในการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายเป็นหลกั โดยปัจจุบนัทรพัยสิ์นท่ีมีไวใ้หเ้ช่าของบรษิัทฯ ไดถ้กูจ าหน่ายเกือบหมด ที่ยงัคงอยู่
ในปัจจบุนัจึงเป็นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายเท่านัน้ แต่ถา้ในอนาคตมแีนวโนม้ของการท าก าไรในตลาดทรพัยสิ์นท่ี
มีไวใ้หเ้ช่า บรษิัทฯ ก็อาจจะน ามาพิจารณาอีกครัง้แต่ยงัไม่ใช่ในเรว็วนันี ้

 นายกษาปณ์ ศรีอนันตนนท ์ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า สาเหตุใดบริษัทฯ ตอ้งไปลงทุนที่ประเทศอังกฤษ 
เนื่องจากมีสถานการณโ์ควิด 19 อาจท าใหก้ารลงทนุยืดยาวออกไป ค าถามที่สองส าหรบัการท าตลาดภายใตแ้บรนด ์NUE 
ซึ่งอยู่รอบ ๆ เมือง ชาวต่างชาติจะยงัคงเขา้มาซือ้หรือไม่ เนื่องจากประเทศไทยถูกมองว่าเป็น สงัคมผูส้งูอาย ุดงันัน้ ความ
ตอ้งการของผูอ้ยู่อาศัยที่แทจ้ริงก็จะน้อยลง แต่ชาวต่างชาติที่เขา้มาก็จะช่วยชดเชยความตอ้งการเหล่านั้นที่หายไปได้
อย่างไร จะสามารถท าใหบ้ริษัทฯ คงรายไดท้ี่หนึ่งหมื่นลา้นบาทไดอ้ีกนานเท่าใด ค าถามสดุทา้ยเนื่องจากสถานการณ ์โค
วิด 19 ท าให้ส่วนกลางของโครงการที่อยู่อาศัยเปล่ียนไป เนื่องจากตอ้งการเวน้ระยะห่างทางสังคม ดังนั้นบริษัทฯ ได้
วางแผนส าหรบัส่วนกลางของที่อยู่อาศยัในอนาคตไวอ้ย่างไรบา้ง เนื่องจากอนาคตอาจมีโรคระบาดใหม่ ๆ เกิดขึน้ได้ 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า การลงทุนในประเทศองักฤษ เนื่องจากเป็นประเทศอยู่ระหว่างการเปล่ียนแปลงครัง้
ใหญ่จากข่าวของ Brexit เนื่องจากประเทศองักฤษตอ้งการออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ผลกระทบที่เกิดขึน้
ท าใหค้นมองประเทศองักฤษเปล่ียนแปลงไป ค่าเงินของประเทศองักฤษลดลงอย่างมีนยัส าคญั จึงท าใหบ้รษิัทฯ เล็งเห็นถึง
ผลประโยชนข์องการลงทนุในขณะที่ค่าเงินในประเทศองักฤษลดลง ถา้บรษิัทฯ ลงทุนจนสิน้สดุโครงการ ก็จะท าใหบ้รษิัทฯ 
สามารถท าก าไรไดจ้าก 2 ส่วน คือก าไรจากการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และก าไรจากค่าเงิน  
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ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อว่า อสังหาริมทรพัยท์ี่ประเทศอังกฤษ เป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี่ตอ้งสรา้งเสร็จก่อนเพื่อ
ขาย ดังนั้นโครงการที่เริ่มก่อสรา้งก่อนจะเกิดเหตุการณ์ Brexit และก าลังทยอยเสร็จ แต่จากเหตุการณ์ Brexit  ท าให้
อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศองักฤษต่างปรบัลดราคา และหาลกูคา้มารบัซือ้ จึงส่งผลใหบ้รษิัทฯ สามารถซือ้อสงัหารมิทรพัย์
ในองักฤษดว้ยราคาที่ถูก ประกอบกับปัจจุบันบริษัทฯ มีเครือข่ายของการกระจายสินคา้ของบริษัทฯ ซึ่งไม่ไดจ้ าหน่ายแค่
เพียงแต่ในประเทศไทย บริษัทฯ สามารถขายสินคา้เราไปยงัต่างประเทศได ้ดงันัน้บริษัทฯ จึงสามารถกระจายความเส่ียง
การลงทุนไปยังตลาดทั้งใน และต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องมารวมไว้ที่ในประเทศจุดเดียว ต่อมาประธานฯ ได้ยก
ตวัอย่างเช่น ถา้ดูจากงบการเงินของบริษัทฯ จะเห็นว่าบริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดินต่างประเทศอีกที่หนึ่งนั่นคือที่ประเทศ
ญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัมีการจ าหน่ายที่ดนิดงักล่าวไปแลว้ ท าใหบ้รษิัทฯ ไดก้ าไรถึง 5 เท่าของเงินลงทนุ เป็นตน้ โดยปัจจบุนับรษิัทฯ 
มีผูถื้อหุน้ต่างชาติที่เป็นผูช้  านาญการในดา้นตลาดอสงัหารมิทรพัยต์่างประเทศซึ่งก็คือ คณุแฟรงค ์ฟง คึ่น เหลียง สามารถ
ช่วยใหบ้รษิัทฯ กระจายความเส่ียงไปยงัตลาดต่างประเทศ รวมถึงสรา้งจดุแข็งใหก้บับรษิัทฯ อีกดว้ย 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อว่า ส าหรบัค าถามที่สองเรื่องการตลาดภายใตแ้บรนด ์NUE ปัจจุบันบริษัทฯ ไดเ้ปิด
โครงการภายใตแ้บรนด ์NUE จ านวน 2 โครงการ ประกอบดว้ยโครงการ นิว โนเบิล แจง้วฒันะ และโครงการ นิว โนเบิล ศรี
นครนิทร-์ลาซาล โดยไดร้บักระแสตอบรบัจากลกูคา้ดีมาก โครงการมีจ านวนลกูคา้ต่างชาติสงูเกือบถึงรอ้ยละ 40 จากเดิม
ที่ชาวต่างชาติรูจ้กัที่อยู่อาศยัเฉพาะตัง้แต่สถานีทองหล่อจนถึงสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต เท่านัน้ แต่ในปัจจบุนันีจ้ากการต่อ
ขยายเสน้ทางเดินรถของรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึน้ รวมถึงบรษิัทฯ ท าราคาขายของที่อยู่อาศยัในระดบัราคา affordable จึงท า
ใหช้าวต่างชาติใหค้วามสนใจที่พกัอาศยัที่กระจายตวัไปตามแนวรถไฟฟ้าที่ที่ก  าลงัจะเปิดใหม่เพิ่มมากขึน้ โดยมองว่าเป็น
การลงทนุที่จะก่อใหเ้กิดผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ดงันัน้ปัจจุบนัตลาดที่อยู่อาศยัไม่ไดร้วมกนัอยู่แค่เพียงในเมืองแลว้ แต่
ก าลงัจะขยายออกไปตามแนวรถไฟฟ้าที่มีมากขึน้ นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัสามารถซือ้ทีดินในราคาที่ถูก จึงท าใหบ้ริษัทฯ 
สามารถท าก าไรไดม้ากขึน้ 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อว่า ส าหรบัค าถามที่สามเรื่องของสถานการณโ์ควิด 19 ประธานฯ ชีแ้จงว่าที่พกัอาศยั
ประเภทคอนโดมิเนียมเป็นส่ิงจ าเป็นของผูค้นในเมอืงที่ยงัตอ้งท างานในเมอืงหลวง คงไม่สามารถเปลี่ยนวิถีการอยู่อาศยัไป
อยู่บา้นนอกเมืองไดด้ว้ยสาเหตจุากระยะทางของการเดนิทางจากนอกเมอืงมาสู่ในเมืองเพื่อท างาน รวมถึงในอนาคตตอ้งมี
วคัซีนส าหรบัโรคโควิด 19 ออกมาอย่างแน่นอน ดงันั้น จึงมองว่าการอยู่อาศยัในคอนโดมิเนียมในเมืองจึงเป็นส่ิงจ าเป็น
ของสงัคมท างานของยุคปัจจบุนั ในส่วนของการออกแบบบรษิัทฯ ไดม้องหารูปแบบนวตักรรมใหม่และเทคโนโลยีใหม่เขา้
มาช่วยเพื่อลดการสัมผัสกับพื ้นที่ ส่วนรวม ประธานฯ ได้ยกตัวอย่างเช่น การเข้าที่พักอาศัยโดยใช้ application ใน
โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ลิฟท์ หรือเพื่อเปิดประตูบ้าน โดยไม่ต้องสัมผัส รวมไปถึงการติดตั้งระบบก าจัดเชื ้อโรคใน
เครื่องปรบัอากาศ เป็นตน้ 

นายกิตติ กสิวิทยานันท ์ผูถื้อหุน้สอบถามว่าจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการก าไรที่สูงนั้น จะ
ส่งผลกระทบต่อการจดัหาเงินทุนเพื่อมาประกอบธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ หรือไม่ และจะมีความเส่ียงต่อฐานะการเงิน
ในอนาคตของบรษิัทฯ หรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าในการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ ขึน้อยู่กบัหลกั 3 ประการ ประกอบดว้ย บรษิัทฯ ตอ้งมี
ผลประกอบการท่ีเป็นก าไรจึงจ่าย ต่อมาคือการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ ตอ้งไม่ไดเ้กิดจากการกูเ้งิน และสดุทา้ยคือ เมื่อ
จ่ายเงินปันผลแลว้บริษัทฯ จะยงัคงด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตไดอ้ีก เนื่องจากในอดีตบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราที่
นอ้ย จึงส่งผลใหร้าคาหุน้ของบรษิัทฯ ไม่เป็นท่ีน่าสนใจกบันกัลงทนุ ดงันัน้จึงตอ้งการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดการสมดลุทัง้เรื่อง
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