
 
 

บรษิทั ลากูน่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565  

 

 

 

วนัและเวลา    

 

วนัศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.   

 

สถานทีป่ระชมุ 

 

การประชมุออนไลนผ่์านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมสีถานทีค่วบคมุระบบการประชมุ

ส าหรบัการถ่ายทอดสด ณ หอ้งจามจรุ ีช ัน้ 11 โรงแรมบนัยนั ทร ีกรงุเทพ อาคารไทยวา 2    

เลขที ่21/100  ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120  ประเทศไทย 

 

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบรษิทั ท าหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 (ประธานฯ)  

 

ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่า ณ เวลาเปิดประชมุนีม้ีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุจ านวน 28 ท่าน       

นับจ านวนหุน้ได ้150 ,294,760 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 90.17 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 

166,682,701 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ประธานฯ กล่าวเปิดประชมุ และเพือ่ความสะดวก

ส าหรบัท่านผูถ้อืหุน้ ประธานฯ ไดเ้ชญิ ดร. ชงิชยั หาญเจนลกัษณ ์กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดูแลกจิการ แนะน ากรรมการและผูบ้รหิาร

ของบรษิทั ทีป่รกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัช ี ซึง่เขา้รว่มประชมุในวนันีต้่อท่านผูถ้อืหุน้ และน าเสนอวาระต่างๆ ตัง้แต่

วาระที ่1 จนถงึวาระที ่6  และทุกๆ วาระทีพ่งึมตี่อทีป่ระชมุเป็นภาษาไทย  

 

ดร.ชงิชยั กล่าวเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากขอ้จ ากดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท าให ้

กรรมการบางท่านไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยตนเองได ้อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านดงักล่าวไดเ้ขา้รว่ม

การประชมุผ่านระบบออนไลน ์

 

ดร. ชงิชยั ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ที่ปรกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุในหอ้ง

ประชมุและทีเ่ขา้รว่มประชมุผ่านระบบออนไลน ์ดงันี ้

 

กรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชมุในหอ้งประชมุ 

 

1. นายวุฒพิล สุรยิาภวิฒัน ์ 

 

กรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดูแลกจิการ และ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นางสาวศรนิธร อุนยโกวทิ กรรมการอสิระ  

3. นายธงชยั อานันโทไทย กรรมการอสิระ  

กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดูแลกจิการ และ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 

5. นายชานคราร ์ชานดราน กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

6. นายสจว๊ต เดวดิ เรดดิง้   กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

7. นายเอดมนัด ์ตนั มนิ ไฮ   ผูร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ และ 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการอาวุโส – หวัหนา้ฝ่ายการเงนิและบญัช ี

8. นางสาวอารวีรรณ ์ศรวีชิชพุงษ ์  ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัช ีและผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ – ฝ่ายการเงนิ  
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กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุผ่านระบบออนไลน ์ 

 

1. นายเอเรยีล พ ีวรีา่ กรรมการอสิระ  

2. นางโฮ เรน ยุง กรรมการทีม่ใิชผู่บ้รหิาร 

3. นายเอ็ดดี ้ซ ีฮอก ไล กรรมการ 

 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ  

 

1. นายโฮ กวงจงิ กรรมการ  

บรษิทัมีกรรมการทัง้หมด 12 ท่าน  มีกรรมการเขา้รว่มการประชมุ 11 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการทีเ่ขา้รว่ม

ประชมุรอ้ยละ 91.67 

 

ทีป่รกึษากฎหมาย 

 

นายเทพชล โกศล และทมีงานจากบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี ่จ ากดั ซึง่จะท าหนา้ทีท่ีป่รกึษากฎหมาย และ        

ผูส้งัเกตุการณ ์เพือ่ดูแลความเรยีบรอ้ยของการประชมุ  

 

ผูส้อบบญัช ี

 

นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั จากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั  

 

ก่อนทีจ่ะน าเสนอวาระต่างๆ ดร. ชงิชยั ไดข้อใหเ้ลขานุการบรษิทัแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบถึงวิธปีฏบิตัิในการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผ่านระบบออนไลน ์ 

 

นางสาวดวงพร กจิเลศิบรรจง เลขานุการบรษิทั แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน และ

การนับคะแนนเสยีงส าหรบัการประชมุนี ้โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตามมาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญตัิ

บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า ผูถ้ือหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถือ หรอื 

หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง   

2. ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะ ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหอ้อกเสยีงลงคะแนน เมือ่

ประธานแจง้ใหอ้อกเสยีงลงคะแนน ขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิโดยออกเสยีงลงคะแนนในระบบ ตามวาระที่

เกีย่วขอ้ง ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีง “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในวาระใด  กรุณากดปุ่ม

สญัลกัษณ์รูปกราฟ โดยเลือกวาระน้ันๆ หรอื กดที่แถบแสดงสถานะการประชมุของวาระนั้น และใหท้ า

เคร ือ่งหมายในชอ่ง “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ทัง้นี ้เฉพาะกรณีคสัโตเดยีน โปรดระบุจ านวนคะแนน

เสยีงในแต่ละชอ่งทีท่่านประสงคจ์ะลงคะแนน 

3. ผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ หากผูถ้ือหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนล่วงหนา้ในทุกวาระใน

หนังสือมอบฉันทะทีผู่ร้บัมอบฉันทะถือมา ผูร้บัมอบฉันทะท่านน้ันไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการ
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ประชมุ เน่ืองจากบรษิัทไดเ้ก็บและบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะไวต้ ัง้แต่

ขัน้ตอนการลงทะเบยีน 

4. ผูถ้ือหุน้ที่เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะ (ยกเวน้กรณี ผูล้งทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ใหค้สั

โตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระได ้โดย

ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนดว้ยจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของท่านว่า “เห็นดว้ย” หรอื “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งด

ออกเสยีง” เท่าน้ัน 

5. คสัโตเดียนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยผูล้งทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด หรอืแบ่งการออก

เสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระได ้โดยสามารถแบ่งจ านวนคะแนนเสยีงที ่“เห็นดว้ย” จ านวนคะแนนเสยีงที ่”ไม่

เห็นดว้ย” และจ านวนคะแนนเสยีงที ่“งดออกเสยีง” ได ้

6. ในการลงคะแนนเสียงส าหรบัทุกวาระ หากไม่มีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นดว้ย หรอื งดออก

เสยีง บรษิทัจะถอืว่าผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ เห็นชอบหรอืเห็นดว้ย ต่อมตทิีน่ าเสนอ   

7.  ในการนับผลการลงคะแนนเสียง บรษิัทจะน าคะแนนเสียงที ่“ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออกจาก

คะแนนเสยีงทัง้หมดของผูเ้ขา้รว่มประชมุในแต่ละวาระ และคะแนนเสยีงส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่

เห็นดว้ย 

8.  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่32 ก าหนดว่ามตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

1) ในกรณีปกต ิซึง่ไดแ้ก่วาระที ่1, 2, 3, 4.1 และ 5 ของหนังสอืนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้ใหถ้อื

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให ้

ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึง เป็นเสยีงช ีข้าด 

2) หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการในวาระที ่4.2 ใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 

ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงคะแนน 

9.  คะแนนเสยีงของจ านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการล็อกอนิเขา้รว่มประชมุ และล็อคเอา้ค ์

ออกจากหอ้งประชมุออนไลนข์องผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ เกดิขึน้ไม่พรอ้มกนั ดงัน้ัน จ านวนผูเ้ขา้รว่ม

ประชมุผ่านระบบออนไลนใ์นแต่ละวาระ จงึอาจมกีารเปลีย่นแปลง 

10.   บรษิทัขอเรยีนใหท้ราบว่า บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหท่้านผูถ้ือหุน้ส่งค าถามเพือ่ซกัถามประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วาระการประชมุล่วงหนา้ โดยใหส้่งค าถามดงักล่าวมายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่15 เมษายน 2565 ทัง้นี ้ไม่มีผู ้

ถอืหุน้ท่านใดส่งค าถามล่วงหนา้มายงับรษิทั 

เพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ในวนันีเ้ป็นไปดว้ยความกระชบั รวดเรว็ และเพือ่ใหค้ณะกรรมการของบรษิทัไม่ตอ้ง

อยู่ในสถานทีเ่ดยีวกนัเป็นเวลานานเกนิไป บรษิทัขอเรยีนท่านผูถ้อืหุน้ว่า หากบรษิทัไดร้บัค าถามจากท่านผู ้

ถอืหุน้ หลงัจากวนัที ่15 เมษายน 2565 รวมถงึในระหว่างการประชมุคร ัง้นี ้โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ

สามารถส่งค าถามเกีย่วกบัวาระการประชมุในวนันี ้มาที ่ir@lagunaresorts.com และบรษิทัจะตอบค าถาม

ดงักล่าว และน าไปโพสตไ์วบ้น website ของบรษิทัต่อไป 

 

mailto:ir@lagunaresorts.com
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ดร. ชงิชยั ไดด้ าเนินการเสนอวาระต่อทีป่ระชมุตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

วาระที ่1 พจิารณาและรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 

 

ดร. ชงิชยั ไดเ้สนอที่ประชมุพิจารณารายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่ไดส้่ง

ส าเนาใหท่้านผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอืนัดประชมุแลว้ คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควรน าเสนอ

ทีป่ระชมุใหก้ารรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 

 

มต ิ ทีป่ระชมุมีมตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึง่เขา้รว่ม

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 

โดยมีรายละเอยีดของผลการนับคะแนน ดงันี ้ 

 

ผลการนบัคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมตั ิ 150,294,760 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ -ไม่ม-ี 0.00% 

 บตัรเสยี -ไม่ม-ี 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,294,760 100.00% 

 

 งดออกเสยีง -ไม่ม-ี  

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 150,294,760  

 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบรษิทัระบุว่า มติของทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบรายงานกจิการของบรษิทั ส าหรบัปี 2564 และอนุมตังิบการเงินของ

บรษิทั ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัช ีพรอ้มรายงานผูส้อบบญัช ี

 

เพื่อความรวดเรว็ในการด าเนินการประชมุ ดร. ชงิชยั ไดเ้ชญิ นางสาวอารวีรรณ ์ศรวีชิชพุงษ ์        

ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัช ีและผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ ฝ่ายการเงนิ รายงานกจิการของบรษิทั และ

รายงานงบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปี 2564 ต่อทีป่ระชมุเป็นภาษาไทย 

 

นางสาวอารวีรรณ ์ รายงานใหท้ีป่ระชมุทราบดงันี ้

 

รายงานกจิการของบรษิทั ส าหรบัปี 2564 

 

การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อบรษิทัและธุรกจิโรงแรม ท่ามกลางความ

ไม่แน่นอนและความเสีย่งของโควิด-19 ทีย่งัมีการกลายพนัธุอ์ยู่น้ัน ท าใหบ้รษิทัมีผลขาดทุนจาก
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การด าเนินงาน ก่อนหกัค่าเสือ่มราคา ดอกเบีย้ และภาษี 224 ลา้นบาท และผลขาดทุนสุทธ ิ1,032 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัการขาดทุนในปี 2563 จ านวน 947 ลา้นบาท 

 

งบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

 บรษิทัมีรายไดร้วม ลดลงรอ้ยละ 47 ซึง่เป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและ

การขายอสงัหารมิทรพัย ์

 ค่าใชจ้า่ยรวม ลดลงรอ้ยละ 34  

 ผลขาดทุนก่อนหกัภาษี 957 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 19 เน่ืองจากปี 2564 บรษิทั

ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 ทัง้ปี เมื่อเทียบกบัปี 2563 ทีไ่ดร้บัผลกระทบเพียง 9 เดือน นับ

จากเดอืนเมษายนทีเ่ร ิม่มกีารระบาดในประเทศไทย 

 ส่งผลท าใหบ้รษิทัมผีลขาดทุนสุทธ ิ1,032 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 จากปี 2563 

 

งบแสดงฐานะการเงินของบรษิทั  

 บรษิทัมเีงนิสด 732 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 163 ลา้นบาท จากปี 2563 

 มาจากการเก็บหนี้ไดเ้พิ่มขึน้ ท าใหลู้กหนีล้ดลง และทีด่ินอาคาร อุปกรณ ์ลดลงจากค่าเสือ่ม

ราคาของทรพัยส์นิ ท าใหท้รพัยส์นิรวมลดลง 383 ลา้นบาท 

 ดา้นหนีส้ิน มีการจ่ายเจา้หนีก้ารคา้ และมีเงนิกูเ้พิ่มขึน้ 133 ลา้นบาท มีการรบัเงนิจากลูกคา้

ล่วงหนา้จากการจองซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 380 ลา้นบาท ท าใหห้นีส้ินรวมเพิม่ขึน้ 547 

ลา้นบาท 

 ส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลง 930 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากผลขาดทุนในปี 2564 จ านวน 1,032 

ลา้นบาท 

 

งบกระแสเงินสด 

บรษิทัมเีงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้จากกจิกรรม การด าเนินงาน 117 ลา้นบาท  

 เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน 52 ลา้นบาท เป็นการซือ้สนิทรพัยเ์กีย่วขอ้งกบัการลงทุนดา้น

โรงแรมในปี 2562 กอ่นการเกดิโควดิ-19 แต่มกีารทยอยช าระเงนิจนถงึในปี 2564 

 ในกจิกรรมการจดัหาเงนิ มกีารกูเ้งนิเพิม่ส าหรบัธรุกจิโรงแรม 

 มกีารช าระคนืเงนิกู ้และดอกเบีย้ของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์

 จาก 3 กจิกรรมดงักล่าว ท าใหเ้งนิสดโดยรวมระหว่างปีเพิม่ขึน้ 163 ลา้นบาท  

 บรษิทัมเีงนิสดคงเหลอื 732 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   

 

จากน้ัน นางสาวอารวีรรณ ์ไดร้ายงานความคบืหนา้เกีย่วกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ ซ ึง่บรษิทัได ้

ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี เพื่อประโยชนท์างธุรกจิในระยะยาวและเพื่อสรา้งมูลค่า

ใหก้บัธุรกจิอย่างยั่งยนื โดยมีนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายก ากบัดูแล

กจิการทีด่ขีองบรษิทั 
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รายงานความคบืหน้า เร ือ่งการตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ 

 เน่ืองจากใบรบัรองการต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ (CAC Certificate) ของบรษิัท มีอายุ 3 ปี ได ้

หมดอายุในเดือนกุมภาพนัธท์ี่ผ่านมา บรษิัทจึงไดด้ าเนินการต่ออายุใบรบัรองดงักล่าว โดย

บรษิทัไดพ้จิารณาประเมินความเสีย่ง และความเหมาะสมของนโยบายของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีท่างแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของ

ภาคเอกชนไทย (Thai-CAC) ไดก้ าหนดไวส้ าหรบัการยืน่ต่ออายุใบรบัรอง 

 และเมื่อวนัที ่31 มีนาคม 2565 บรษิทัไดผ้่านการรบัรองการต่ออายุใบรบัรองการต่อตา้นการ

คอรร์ปัช ัน่ (CAC Certificate) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

นางสาวอารวีรรณ ์แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า งบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2564 ไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดูแล

กจิการ คณะกรรมการของบรษิทั และไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ ตามทีป่รากฎใน

ส่วน “งบการเงนิ” ของรายงานประจ าปีทีไ่ดส้่งใหท่้านผูถ้ือหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสือนัดประชมุแลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควรน าเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 พจิารณารบัทราบ

รายงานกิจการของบรษิัท และพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2564 

 

มต ิ ทีป่ระชมุรบัทราบรายงานกจิการของบรษิทั ส าหรบัปี 2564 และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงเป็น

เอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึง่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตังิบ

การเงนิของบรษิทั ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัช ีพรอ้มรายงานผูส้อบบญัช ีโดยมรีายละเอยีดของผลการนับคะแนน ดงันี ้ 

 

 

ผลการนบัคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมตั ิ 150,294,760 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ -ไม่ม-ี 0.00% 

 บตัรเสยี -ไม่ม-ี 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,294,760 100.00% 

 

 งดออกเสยีง -ไม่ม-ี  

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 150,294,760  

 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบรษิทัระบุว่า มติของทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที ่3  พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงินปันผล 

 

ดร. ชงิชยั แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่าเมื่อพิจารณาถึงผลขาดทุนจ านวนมากของบรษิทั และเพือ่เป็น

การส ารองเงินสดในช่วงเวลาที่สถานการณ์ยงัไม่แน่นอน ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท คร ัง้ที ่

1/2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 22 กุมภาพันธ  ์2565 เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ 

ประจ าปี 2565 อนุมตักิารงดจา่ยเงนิปันผล ส าหรบังวดปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

มต ิ ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึง่เขา้รว่ม

ประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการจ่ายงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบังวดปีสิน้สุด ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดของผลการนับคะแนน ดงันี ้ 

 

 

ผลการนบัคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมตั ิ 150,294,760 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ -ไม่ม-ี 0.00% 

 บตัรเสยี -ไม่ม-ี 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,294,760 100.00% 

 

 งดออกเสยีง -ไม่ม-ี  

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 150,294,760  

 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบรษิทัระบุว่า มติของทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่4  พจิารณาเรือ่งเกีย่วกบักรรมการของบรษิทั 

 

 4.1 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีถ่งึก าหนดออกตามวาระ 

 

ดร. ชงิชยั แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า เน่ืองจากดร. ชงิชยั เป็นหน่ึงในกรรมการทีถ่งึก าหนด

ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระและถูกเสนอชือ่ใหท้ีป่ระชมุพิจารณาอนุมตัิ เลอืกตัง้กลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เพื่อความเหมาะสมจึงไดเ้ชญินายวุฒิพล สุรยิาภิวฒัน ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ เป็น

ผูด้ าเนินการประชมุในวาระนีแ้ทน ดร. ชงิชยั 

 

นายวุฒิพลแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ขอ้บังคับของบรษิัทขอ้ที่ 13 ก าหนดว่า ในการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการไม่ใหใ้ชค้ะแนนเสียงแบบสะสม และผูถ้ือหุน้แต่ละรายมี

คะแนนเสียงเท่ากบั หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง และขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่14 ก าหนดว่าในการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง เป็นอตัรา 1 ใน 3 และ

กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งไปน้ัน อาจไดร้บัเลอืกตัง้ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
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ใหม่ได ้โดยในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 นี ้มีกรรมการทีถ่ึงก าหนดออก

ตามวาระจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก ่

 

1) ดร. ชงิชยั หาญเจนลกัษณ ์ กรรมการอสิระ 

2) นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 

3) นายโฮ กวงจงิ กรรมการ 

4) นายเอ็ดดี ้ซ ีฮอก ไล กรรมการ 

 

ทัง้นี ้ประวตัโิดยย่อของกรรมการทีถ่ึงก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ทีส่่ง

มาดว้ย 3 ของหนังสอืนัดประชมุ 

 

นายวุฒิพลแจง้ที่ประชุมว่า คณ ะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 

คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาความเชีย่วชาญ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณก์าร

ท างาน และความทุ่มเทเพือ่สนับสนุน ดูแล รวมถงึใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชก์บัการด าเนิน

กจิการของบรษิทัมาโดยตลอด โดยเฉพาะในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

และเพือ่ผลประโยชนส์ูงสุดของผูถ้อืหุน้ทุกราย คณะกรรมการบรษิทั โดยไม่รวมกรรมการผู ้

มสี่วนไดเ้สยี เห็นสมควรน าเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 อนุมตักิารเลอืกตัง้

กรรมการ ซึง่ถงึก าหนดออกตามวาระในคราวนีท้ ัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

บรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง ตามค าเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  

มต ิ ทีป่ระชมุมีมตดิว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซ ึง่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการซึง่ถงึก าหนดออกตามวาระในคราวนีท้ ัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก ่

ดร. ชงิชยั หาญเจนลกัษณ ์นายโฮ เรน ฮวา นายโฮ กวงจงิ และนายเอ็ดดี ้ซ ีฮอก 

ไล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดของ

ผลการนับคะแนน ดงันี ้

 

1)  ดร. ชงิชยั หาญเจนลกัษณ ์
 

ผลการนบัคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมตั ิ 150,292,760 99.9987% 

 ไม่อนุมตั ิ 2,000 0.0013% 

 บตัรเสยี -ไม่ม-ี 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,294,760 100.00% 

 

 งดออกเสยีง -ไม่ม-ี  

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 150,294,760  
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2) นายโฮ เรน ฮวา   
 

ผลการนบัคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมตั ิ 150,294,760 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ -ไม่ม-ี 0.00% 

 บตัรเสยี -ไม่ม-ี 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,294,760 100.00% 

 

 งดออกเสยีง -ไม่ม-ี  

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 150,294,760  

 

3) นายโฮ กวงจงิ 
 

ผลการนบัคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมตั ิ 150,294,760 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ -ไม่ม-ี 0.00% 

 บตัรเสยี -ไม่ม-ี 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,294,760 100.00% 

 

 งดออกเสยีง -ไม่ม-ี  

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 150,294,760  

 

4) นายเอด็ดี ้ซ ีฮอก ไล 
 

ผลการนบัคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมตั ิ 150,294,760 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ -ไม่ม-ี 0.00% 

 บตัรเสยี -ไม่ม-ี 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,294,760 100.00% 

 

 งดออกเสยีง -ไม่ม-ี  

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 150,294,760  

 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบรษิัทระบุว่า มติของที่ประชมุผูถ้ือหุน้ในกรณีปกติ ใหถ้ือ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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 4.2 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนส าหรบักรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ

ของบรษิทั กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความ

เสีย่ง และก ากบัดูแลกจิการ และกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

ดร. ชงิชยั แจง้ทีป่ระชมุว่าจากการพจิารณาผลประกอบการของบรษิทั และผลกระทบ

อย ่างม ีนั ยส าคัญ ของการแพร่ระบาดของ  COVID-19 ต่ อธุ รกิจของบริษัท  ซึ่ง

คณะกรรมการบรษิทัไดเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ใหล้ดค่าตอบแทนส าหรบั

คณะกรรมการทุกคณะลงในอตัรารอ้ยละ 15 จากอตัราในปีก่อนหนา้ โดยมีผลตัง้แต่เดอืน

สงิหาคม 2563 เป็นตน้มา ซึง่ถอืเป็นความรว่มมือของคณะกรรมการบรษิทัเพือ่สนับสนุน

มาตรการลดค่าใชจ้่ายของบรษิทัในชว่งสถานการณแ์พรร่ะบาดของ COVID-19 

 

ส าหรบัการพจิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ในปี 2565 คณะกรรมการบรษิทัเห็น

ว่าสถานการณก์ าลงัเร ิม่ดขีึน้ตามล าดบั จงึเห็นสมควรน าเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2565 อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ในอตัราทีเ่ท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2563 

(กล่าวคอื ไม่ม ีการลดค่าตอบแทนกรรมการลงรอ้ยละ 15 เชน่ในปี 2564) โดยมี

รายละเอยีดเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนตามทีป่รากฏในตาราง ดงันี ้

 

คณะกรรมการบรษิทั 

 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน / คร ัง้การประชมุ / ท่าน 

(บาท) 

บตัรก านลัสปาและแกลเลอรี ่  

/ ปี / ท่าน 

2565 2564* 2563 2565 2564 2563 

ประธานกรรมการบรษิทั 262,000 223,000 262,000  -  -  - 

กรรมการอสิระ 175,000 149,000 175,000 
2,000 เหรยีญสหรฐั  

(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการทีม่ใิชผู่บ้รหิาร 175,000 149,000 175,000 
2,000 เหรยีญสหรฐั  

(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการ 115,000 98,000 115,000  -  -  - 

 

คณะกรรมการตรวสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดูแลกจิการ และ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน / คร ัง้การประชมุ / ท่าน  

(บาท) 

2565 2564* 2563 

ประธานกรรมการ 87,000 74,000 87,000 

สมาชกิ 45,000 38,000 45,000 

 
*    ค่าตอบแทนปี 2564 ลดลงโดยสมัครใจรอ้ยละ 15 จากค่าตอบแทนปี 2563 ตั้งแต่เดือน

สงิหาคม 2563 โดยเป็นตวัเลขทีไ่ดปั้ดใหเ้ป็นจ านวนเต็มหลกัพนับาท 
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หากค่าตอบแทนตามทีน่ าเสนอไดร้บัการอนุมตั ิค่าตอบแทนดงักล่าวจะมีผลตัง้แต่วนัที ่1 

มกราคม 2565 เป็นตน้ไป และเป็นเชน่นีต้ลอดไปในแต่ละปีจนกว่าทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัจะมีมตเิป็นอย่างอืน่ 

 

มต ิ ทีป่ระชมุมีมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู ้

ถอืหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตัใิหค้่าตอบแทนกรรมการ

กลบัไปเป็นอตัราทีเ่ท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2563 (ไม่มกีารลดค่าตอบแทนกรรมการ

ลงรอ้ยละ 15 เชน่ในปี 2564) ในแต่ละต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ

บรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดูแลกิจการ และ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามรายละเอยีดที เ่สนอโดย

คณะกรรมการบรษิทั โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป และเป็น

เชน่นีต้ลอดไปในแต่ละปีจนกว่าทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะมีมตเิป็นอย่างอืน่ 

โดยมีรายละเอยีดของผลการนับคะแนน ดงันี ้

 

ผลการนบัคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมตั ิ 150,294,760 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ -ไม่ม-ี 0.00% 

 งดออกเสยีง -ไม่ม-ี 0.00% 

 บตัรเสยี -ไม่ม-ี 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

150,294,760 100.00% 

 

หมายเหต:ุ * ขอ้บงัคบัของบรษิทัระบุว่า มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการก าหนดค่าตอบแทน

ใดๆ ทีจ่ะจ่ายใหแ้ก่กรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ ซึง่เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและการก าหนดคา่สอบบญัช ีส าหรบัปี 2565 

 

ดร. ชงิชยั แจง้ทีป่ระชมุว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และ

ก ากบัดูแลกจิการ คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควรน าเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 

แต่งตัง้ นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521 และ/หรอื นางสาวสุมนา 

พนัธพ์งษส์านนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5872 และ/หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972 และ/หรอื นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิรกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

เลขที ่4807 และ/หรอื นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6014 

และ/หรอื นางกิง่กาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4496 และ/หรอื นางน ้ามนต ์

เกดิมงคลชยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8368 ของบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทั ส าหรบัปี 2565 โดยก าหนดค่าสอบบญัช ีเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 600,000 บาท 

ทัง้นี ้ประวตัโิดยย่อของผูส้อบบญัชทีัง้ 7 ท่าน ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้ ปรากฎตามสิง่ทีส่่ง
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มาดว้ย 6 ของหนังสอืนัดประชมุ รายละเอยีดเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชตีามทีแ่สดงใน

ตารางต่อไปนี ้

(หน่วย : บาท) 

 2565 2564 2563 

บรษิทั 600,000 600,000 900,000 

บรษิทั และบรษิทัย่อย  7,200,000 7,200,000 10,100,000 

 

มต ิ ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึง่เขา้รว่ม

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและการก าหนดค่าสอบบญัช ี

ส าหรบัปี 2565 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอโดยคณะกรรมการบรษิทั โดยมรีายละเอยีดของผล

การนับคะแนน ดงันี ้  

 

ผลการนบัคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมตั ิ 150,294,760 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ -ไม่ม-ี 0.00% 

 บตัรเสยี -ไม่ม-ี 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,294,760 100.00% 

 

 งดออกเสยีง -ไม่ม-ี  

รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 150,294,760  

 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบรษิทัระบุว่า มติของทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่6 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม ถา้ม ี

 

ดร. ชงิชยั ไดส้อบถามผูถ้อืหุน้ว่า มีผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะเสนอเร ือ่งอืน่ใดเขา้สู่ทีป่ระชมุหรอืไม่ 

แต่ไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเร ือ่งอืน่ใดเขา้สู่ทีป่ระชมุอกี  

 

หลงัจากไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเร ือ่งอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาอกี ดร. ชงิชยั ไดส้่งทีป่ระชมุกลบัใหป้ระธานฯ 

ทีป่ระชมุ 

 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีม่าประชมุ และกล่าวปิดประชมุ  

 

(มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้จ านวน 28 ท่าน นับจ านวนหุน้ได ้150,294,760 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 

90.17 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 166,682,701 หุน้) 
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ปิดประชมุเวลา 15.04 น. 

 

 

 

 

 

(นายโฮ กวงปิง)                     

ประธานทีป่ระชมุ 

                                     

                                    

 

 

 

 (นางสาวดวงพร กจิเลศิบรรจง) 

ผูบ้นัทกึการประชมุ 
 


