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บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

วันพธุที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องประชุม CDC คริสตัล บอลรูม 1 เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

  _ 

เร่ิมการประชุม เวลา 9.00 น. 

นายวิเชียร เจียกเจิม ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) (“ประธานฯ”) ท าหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม ตามข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดไว้ และประธานฯ ได้มอบหมายให้นางปิโยรส เลาหเจริญยศ เลขานุการบริษัท 
(“เลขานุการบริษัท”) เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

เลขานกุารบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และแจ้งให้ที่ประชมุทราบ
ว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ก าหนดว่า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นจะต้องมีจ านวนผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
และจะต้องมีจ านวนหุ้นซึง่นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ โดย
ในขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน  4 ราย ถือหุ้นรวม 28,600 หุ้น และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะจ านวน 97 ราย 
ถือหุ้นรวม 1,010,265,155  หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 101 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 1,010,293,755  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1779 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

ก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะน ากรรมการ  ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย 
โดยมีรายละเอียดผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

1. นายวเิชยีร เจียกเจิม  ประธานกรรมการ   กรรมการ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายกมัปนาท โลหเจริญวนชิ  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายศรัณย์ สภุคัศรัณย์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์  กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน   

5. นายศรศกัดิ์ สมวฒันา  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

6. นายจิรเดช นตุสถติย์  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน   
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กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom  

1. นายกฤษณนั กฤตเมธภีมเดช รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร  
    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน  

กรรมการบริหารความเส่ียง และ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายธวชัไชย สทุธิกจิพิศาล  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

3. ม.ล. ทองมกฎุ ทองใหญ่  กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทมีจ านวนทัง้หมด 9 คน และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในวนันี ้ครบทัง้ 9 คน คิดเป็น
สดัส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเท่ากบัร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom  

1. นายรณชยั ไตรยสนุนัท์  ประธานเจ้าหน้าทีด้่านธุรกจิพฒันาองคก์ร 

2. นายนนัทชาติ กลีบพิพฒัน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานพาณิชย์ 

3. นายสรุพงษ์ เจียมอ่อน  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานวสัดกุ่อสร้าง 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom  

1. นายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย์   ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร์  ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

3. นางสาวกลุธิดา วิรัตกพนัธ์   ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

4. นางสาวชนิศา วิริยะอรรควธิุ   ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม  

1. นายเนรมติร ตรงพร้อมสขุ  ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดเีอ็น 36 จ ากดั 

2. นางสาวณชัชา ศรีสพุรวชิยั  ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดเีอ็น 36 จ ากดั 

โดยนางสาวณชัชา ศรีสพุรวิชยั จะท าหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน และร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงครัง้นี ้

อาสาพทิักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

  นางสาวลดัดา สพัพญัญสิูริ 

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท  เป็นผู้ชีแ้จงสิทธิและ
หลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงสิทธิและหลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้
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สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ือง
ใด  ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นเท่านัน้ 
จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทัง้หมดแล้ว ต้องไม่เกินจ านวนสิทธิออกเสียงที่
มีอยู่ ทัง้นีห้ากผู้ รับมอบฉนัทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจ านวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง 

การออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ส าหรับการลงคะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ ได้ท าการรวบรวมคะแนนและประมวลผล
ล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชมุ โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้สอบทานความถกูต้องแล้ว  ทัง้นี ้
รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

2. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
เท่านัน้ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความ
กรุณายกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบตัรลงคะแนนดงักล่าว เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน โดยบริษัทฯ จะน า
คะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  และส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบตัรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นท่านนัน้มีมติเห็น
ด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ 
ที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะทกุราย ไม่ว่าจะออกเสียง เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี และในการ
ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนน
เสียงให้ที่ประชมุทราบ  หลงัจากที่การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ส่งบตัรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลงัจากที่
เลขานุการบริษัท ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สิน้สดุลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่น าคะแนนเสียงดงักล่าวมา
ค านวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน และได้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับ
มอบฉนัทะจะไม่ได้รับแจกบตัรลงคะแนนเสียง และระบบจะนบัคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้นนัน้ มอบฉนัทะมาทกุประการ   

4. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือโดยการส่งบตัรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า ในวาระที่เหลืออยู่ทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ เพื่อบนัทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุ 
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5. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ  
บริษัทฯ ก่อนที่ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับ
มอบฉนัทะนัน้ มีมติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนัน้ ๆ 

6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิ
ในวาระดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้วในหนงัสือมอบฉันทะ ว่าจะลงมติ ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว 

กรณีที่ถือเป็นบตัรเสีย    

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุน
ต่างประเทศ ท่ีแต่งตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

2. การแก้ไข หรือ ขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลงนามก ากบั 

3. บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้  

 บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะคืนทัง้หมดทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิน้  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ขัน้ตอนการประชุม 

ในการประชมุจะด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ 

การแสดงความคดิเหน็หรือสอบถามข้อสงสัย 

1. เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของเชือ้โรค  COVID-19 ผ่านการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน บริษัทฯ ของดใช้
ไมโครโฟนร่วมกัน ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสยัในแต่ละวาระ 
จดค าถามในกระดาษที่บริษัทฯ จดัเตรียมไว้ให้ โดยเขียนชื่อและนามสกลุ และระบวุ่าเป็นผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง หรือ
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ เมื่อเขียนค าถามเสร็จ ขอให้ยกมือขึน้ เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมค าถามและน าส่งให้ผู้ด าเนินการประชมุ
อ่านค าถาม เพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้น 

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชบั และจบภายในเวลาท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคดัเลือก
ค าถามที่ไม่ซ า้ซ้อน และก าหนดระยะเวลาตอบค าถาม หากมีค าถามที่ยงัคงค้าง บริษัทฯ จะเผยแพร่ค าตอบทาง website 
ของบริษัทฯ พร้อมกบัการเผยแพร่รายงานการประชมุในครัง้นี ้

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสยั ที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่  ในช่วง
ท้ายของการประชมุ ขอให้ท่านเขียนความคิดเห็นหรือค าถามของท่านในกระดาษที่บริษัทฯ จดัเตรียมไว้ บริษัทฯ จะเผยแพร่
ค าตอบทาง website ของบริษัทฯ พร้อมกบัการเผยแพร่รายงานการประชมุในครัง้นี ้

4. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทัง้ระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แจ้ง
ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม หรือภายในวนัที่ 5 พฤษภาคม 2564 
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และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชมุ 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  หากท่านใดต้องการสอบถามเก่ียวกับการ
ลงคะแนนเสียง ขอให้จดค าถามในกระดาษที่บริษัทจดัเตรียมไว้ให้ โดยเขียนชื่อและนามสกลุ และระบวุ่าเป็นผู้ ถือหุ้นมาประชมุ
ด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนค าถามเสร็จ ขอให้ยกมือขึน้ เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมค าถามและน าส่งให้
ผู้ด าเนินการประชมุอ่านค าถาม ปรากฏว่าไม่มีค าถามเก่ียวกบัการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเร่ิมการประชุมโดยเรียงล าดบั
ตามระเบียบวาระต่อ 

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 คน ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง ซึ่ง
ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอตวัร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง ดงันัน้ ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชมุว่า  

นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จ ากัด จะท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน 
2563 และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา  
ที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ดงักล่าว มีความครบถ้วนและถกูต้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 ทัง้นี ้ส าเนารายงานการประชมุดงักล่าว ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่บริษัทฯ 
ได้จดัส่งให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้นแล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีค าถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ  
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย  1,003,103,155 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง           7,190,600 เสียง  

  บตัรเสีย                0 เสียง  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 มถินุายน 2563 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปี 2563   

   ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานฯ ได้ขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลเก่ียวกับการถือครองหุ้นในบริษัทของประธานฯให้
ถูกต้อง และหลังจากนัน้ได้มอบหมายให้ นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ รายงานผลการ
ด าเนินงานและแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ในปี 2564 

   นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้รายงานผลการด าเนินงาน ล าดบัเหตกุารณ์ส าคญัใน
ปี 2563 และปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจทุกประเภท โดยธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบใน
ทางอ้อม ท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 มีจ านวน walk ของผู้ เข้าชมโครงการค่อนข้างน้อย บริษัทฯจึงพยายาม
เร่งให้มีการจองและการซือ้ท าให้ Conversion rates ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 เพิ่มขึน้เล็กน้อย แต่ยอด PRESALES ไม่สงู
มากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนีใ้นปี 2563 โครงการ Banyan Tree Residences Riverside Bangkok มียอดขาย
ทัง้หมด 24 ยูนิต โดยได้มีการโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว จ านวน 21 ยูนิต ส่วนอีก 3 ยูนิต เป็น Backlog ที่จะด าเนินการโอนภายใน
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564    

 หนึ่งใน Key Strategy ในช่วง 2-3 ปีผ่านมา คือการซือ้ที่ดินแปลงใหญ่ และบริษัทฯ บริหารจดัการและพฒันา 
ในลกัษณะ Township Development ซึ่งมีการน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายภายในย่านเดียวกัน โดย Township แห่งที่ 2 
ของบริษัทฯ คือ ย่านบางนา-กิ่งแก้ว ที่มี Community Mall ตัง้อยู่ก่อนแล้ว  บริษัทฯได้พฒันาโครงการ Nirvana BEYOND 
Bangna Att-U Park เป็นโครงการที่หนึ่ง  ซึ่งเป็นการพฒันาร่วมกับเจ้าของที่ดิน บริษัทฯได้เข้าไปรับบริหารจดัการโครงการ 
ตัง้แต่กระบวนการพฒันาที่ดิน ก่อสร้าง ขาย โอน รวมทัง้บริการหลงัการขาย โดยไม่ได้ลงทุนซือ้ที่ดินแปลงดงักล่าว ในวนั
เปิดตวัโครงการสามารถขายบ้านได้ 7 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 20 ของโครงการ ถือว่ามีผลตอบรับค่อนข้างดี การรับรู้รายได้ใน
โครงการดงักล่าวจึงอยู่ในส่วนของรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง รายได้ในลกัษณะนีเ้มื่อมีมากพอ จะช่วยสร้างความ
มัน่คงให้รายได้ของบริษัทฯได้ในระดบัหนึ่ง 

 Nirvana ELEMENT Bangna เป็นอีกโครงการเปิดใหม่ และเป็นโครงการที่ 2 ของ Bangna Township เป็น
บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ จ านวน 172 ยูนิต เป็นตวัเลือกเพิ่มเติมให้กับลกูค้า ที่ต้องการพืน้ที่ใช้สอยภายนอกบ้านมากขึน้ เมื่อเทียบกับ
ทาวน์เฮ้าส์ แต่อยู่ในระดบัราคาใกล้เคียงกัน โดยราคาเร่ิมต้นประมาณ 8-9 ล้านบาท ถือว่าอยู่ในราคาที่จบัต้องได้มากขึน้
หากเทียบกับโครงการ Nirvana Beyond  

 ภาพรวมของรายได้ลดลงประมาณร้อยละ 9  โดยรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ส่วนมาก มาจาก
คอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นตวัช่วยหลกัที่ท าให้รายได้ในส่วนนีล้ดลงไม่มาก ส่วนรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างเพิ่มขึน้ เนื่องจากมี
รายได้จากการก่อสร้างป๊ัมน า้มนัรวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการลดผลกระทบที่เกิดขึน้ โดยรับบริหารจดัการและ
พฒันาที่ดินที่หลากหลาย ไม่ใช่เพียงการรับจ้างก่อสร้างที่อยู่อาศยัเท่านัน้ จึงท าให้บริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้างเพิ่มขึน้
ร้อยละ 16 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัรับจ้างผลิต Precast และติดตัง้ให้ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ รายอื่นๆ ที่สามารถใช้แผ่น 
Precast ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย และเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้ขายผลิตภณัฑ์รัว้ส าเร็จรูป พร้อมบริการติดตัง้ด้วย ท าให้
รายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้เป็นรายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง จึงมีส่วนท าให้รายได้จาก การขายสินค้าลดลง 
นอกเหนือจากการที่ผู้พฒันารายอื่นมีการชะลอการขยายโครงการท าให้ยอดรายได้ จากการขายสินค้าลดลงไปด้วย  
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 นอกจากนี ้การกระตุ้นยอดขายและสร้างกระแสเงินสดท าให้ก าไรขัน้ต้นลดลง เหลือร้อยละ 31  ในแง่ของ
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการขายลดลงร้อยละ 25 ลดลงอย่างมีนยัส าคญั ซึ ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยน มาเป็น
การตลาดและการขายออนไลน์แทน ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงร้อยละ 8 ในปีที่ผ่านมา เป็นอตัราการลด ที่ต ่ากว่า
เนื่องจากกระบวนการที่เก่ียวเนื่องกับสถาณการณ์ COVID-19 และการตัง้ส ารองตามมาตรฐานทางบญัชีใหม่ ส าหรับต้นทุน
ทางการเงินนัน้ เพิ่มขึน้ตามโครงการที่บริษัทฯ เปิดเพิ่ม 

 สินทรัพย์ของบริษัทในปี 2563 มีการเปิดโครงการใหม่และการชือ้ที่ดินเพิ่ม เช่น ที่ดินเอกมยั-รามอินทรา เพื่อ
พฒันาเป็นโครงการ Nirvana Define  นอกจากนี ้แผนพฒันาที่จะเร่ิมพฒันาที่ดินบางรักใหญ่จากช่วงปลายปี 2562 ท าให้
บริษัทฯ ได้จดัประเภทที่ดินใหม่จากเดิม เป็นที่ดินรอการพฒันา กลายเป็นต้นทุนในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ 
ประกอบกับต้นทุนในการก่อสร้างโครงการอื่นๆ ในส่วนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ Rights of Use เกิดจากสญัญาเช่าระยะยาว 
ที่ถูกจดัให้เป็นทรัพย์สินเพิ่มเติมตามมาตรฐานบญัชีใหม่ จึงท าให้สินทรัพย์สิทธิการใช้มีจ านวนสงูขึน้ 

 หนีส้ินรวมของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2562 แต่อย่างไรก็ตาม เงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบีย้ interest-bearing 
debts เพิ่มขึน้เล็กน้อย เกิดจากโครงการใหม่ๆ และการกู้ยืมเงินเพื่อซือ้ที่ดิน เอกมยั-รามอินทรา นอกจากนีมี้ต่ออายุหุ้นกู้ เดิม 
และการเปล่ียนจากหุ้นกู้  เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน รวมกันประมาณ 1,283 ล้านบาท  

 ภาพรวมของการขายโครงการทัง้หมดของบริษัทฯ มี Backlog อยู่ 2,044 ล้านบาท และ Available for Sales 
12,153 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายโครงการ The Most Itsaraphap จะเร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 

 ทิศทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 นี ้สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ผลิตภณัฑ์ ยงัคงเน้น
ไปที่ที่ดินและที่อยู่อาศยั ตลอดจนการพฒันาในลกัษณะ Township Development 2) การบริหารจดัการทรัพย์สิน พร้อม
ขาย และการเร่ิมพฒันา Landbank การบริหารจดัการที่ดินร่วมกับพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มมลูค่าให้กับที่ดิน  3) การสร้าง
พนัธมิตรทางธุรกิจใหม่เพื่อสร้างรายได้ประจ า recurring incomes ให้เพิ่มมากขึน้ 

 นายจิรเดช นุตสถิตย์ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าภายในปี 2564 จะมีประมาณ 4 โครงการใหม่มลูค่าประมาณ 7,000 
ล้านบาท การบริหารโครงการที่มีอยู่มลูค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท และการซือ้ขายที่ดินประมาณ 1,800 ล้านบาท โดย
ที่ดินรัตนาธิเบศร์และบางรักใหญ่ เป็นที่ดินที่ได้มาจากกระบวนการ M&A เมื่อต้นปี 2560 และที่ดินสองแปลงนีเ้ป็นที่ดิน เพื่อ
การพฒันา โครงการ High Rise มีต้นทุนค่อนข้างสงู และยงัไม่เหมาะสมที่จะพฒันาในสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบนั 
ส่วนที่ดินที่กรุงเทพกรีฑา บริษัทฯ อาจจะมองหาพนัธมิตรที่จะร่วมบริหารจดัการท าให้ Krungthep Kreetha Township มี
ความแข็งแรงมากยิ่งขึน้ 

 เมื่อนายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้รายงานผลการด าเนินงานในปี 2563 เสร็จสิน้ 
นางปิโยรส เลาหเจริญยศ  เลขานุการบริษัท ได้รายงานในส่วนของพฒันาการของการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ในปี 2563 
ซึ่งบริษัทได้จดัท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยบรรจุไว้เป็นส่วนหน่ึงของคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ซึ่งได้เผยแพร่
ให้พนกังานทกุระดบัรับทราบและปฏิบตัิตาม  รวมถึงได้จดัให้มีการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่และสินบน และก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเส่ียงด้านการคอร์รัปชัน่และ
สินบนอย่างเพียงพอ และรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัท   
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หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 

เพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างรวดเร็ว นายจิรเดช นุตสถิตย์ แนะน าให้ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นในช่วงท้ายของ
การประชมุนี ้

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ  

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 ที่ก าหนดให้บริษัท จะต้องจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อน าเสนอต่อ  
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ว่าถูกต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดงบการเงินของบริษัท ปรากฏในรายงานประจ าปี 
2563 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code  

หลงัจากนัน้ ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้ รายงานสรุป
ในรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท      
เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน โดยมีข้อมลูสรุปดงันี ้

       งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับงวดปี 2562 และ 2563                                         (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2562 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์  2,435 2,230 -8% 

รายได้จากการก่อสร้าง 187 216 16% 

รายได้จากการขายสินค้า 85 21 -75% 
รวมรายได้ 2,707 2,467 -9% 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,523 1,496 -2% 

ต้นทนุการก่อสร้าง 168 187 11% 

ต้นทนุการขายสินค้า 69 15 -78% 
รวมต้นทนุ 1,760 1,698 -4% 
ก าไรขัน้ต้น 946 769 -19% 

รายได้อื่น 56 51 -9% 
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 ปี 2562 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

ค่าใช้จา่ยในการขาย  -474 -358 -25% 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร  -313 -289 -8% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากอตัราแลกเปล่ียน 1.2 -0.2 -117% 

ต้นทนุทางการเงิน (ดอกเบีย้จ่าย) -85 -119 39% 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทนุ
ในกิจการร่วมค้า  

131 54 -59% 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า -1 -11 746% 

ภาษีเงินได้ -30 -21 -30% 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ 99 22 -78% 

ก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังาน , สทุธิจากภาษี 2 -1 -163% 
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 101 21 -79% 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)    

ส่วนของผู้ เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 30 -52 -273% 

ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 71 73 3% 

  งบแสดงฐานะการเงนิ                (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2562 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  372 137 -63% 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 538 271 -50% 
สินค้าคงเหลือ 2,676 2,929 9% 
ต้นทนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 6,504 6,686 3% 
มลูค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ 44 31 -26% 
เงินมดัจ าค่าทีด่ิน 31 8 -75% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 36 38 7% 
สินทรัพย์หมนุเวียนรวม 10,201 10,100 -1% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 33 29 -11% 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการอืน่ 242 242 0% 
ที่ดินรอการพฒันา 1,311 885 -32% 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ  560 458 -18% 
สินทรัพย์สิทธิการใช้  - 311 100% 
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 ปี 2562 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 30 28 -7% 
ค่าความนิยม 332 332 0% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 110 151 38% 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 80 105 31% 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวม  2,697 2,540 -6% 
รวมสินทรัพย์  12,898 12,640 -2% 
หนีส้นิและส่วนของเจ้าของ    
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  2,168 2,202 2% 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 469 417 -11% 
เจ้าหนีค้่าที่ดินทีจ่ะถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 503 - -100% 
ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัทางการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

2,055 667 -68% 

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 125 115 -8% 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 161 204 27% 
เงินรับล่วงหน้าตามสญัญาก่อสร้างจากลกูค้า 43 63 46% 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 85 47 -45% 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 5,609 3,715 -34% 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,467 4,144 68% 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 38 46 21% 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 2,505 4,190 67% 
รวมหนีส้ิน 8,114 7,905 -2.6% 
รวมส่วนของเจ้าของ 4,784 4,735 -1.0% 
รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 12,898 12,640 -2.0% 

หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับงบดุลและงบก าไร
ขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีค าถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ  
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย  1,010,293,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง           0 เสียง  

  บตัรเสีย                0 เสียง  

มติที่ประชุม อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลและงดจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

  ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ชีแ้จงในรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

 เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116  แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท  ที่ก าหนดให้ 

1)  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นต้องพิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

2)  บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

3)  การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไรจะกระท ามไิด้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 นอกจากนี ้ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบ
การเงินรวม ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลอาจเปล่ียนแปลงได้ ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจและปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563 และงดจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจาก ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน  85,987,678 บาท  และ 
บริษัทฯมีผลขาดทนุสทุธิในส่วนของบริษัทใหญ่ จากงบการเงินรวมจ านวน  51,042,966 บาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินทุนส ารองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,010,293,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง           0 เสียง 

  บตัรเสีย                 0 เสียง  
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มติที่ประชุม อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลและงดจดัสรรก าไรสทุธิไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ   

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ชีแ้จงในรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชมุว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ก่อนเร่ิมพิจารณาในวาระ
นี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ซึ่งได้แก่ นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช  
นายธวชัไชย สทุธิกิจพิศาล และม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่ จะขอออกจากห้องประชมุจนกว่าการพิจารณาในวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ 
เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในการออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี ้

เมื่อกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้องประชมุ เลขานกุารบริษัทจึงกล่าวต่อว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่ก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามใน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยในปี 2564 มีกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนีจ้ านวน 3 ท่าน 
ซึง่กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดงันี ้  

1) นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายธวชัไชย สทุธิกิจพิศาล   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3) ม.ล. ทองมกฎุ ทองใหญ่   กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

รายละเอียดคณุสมบตัิและประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่บริษัทฯ ได้จดัส่งให้
ท่านผู้ ถือหุ้นแล้ว  

ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการล าดับที่ (1) – (3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท หากให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะท าให้การด าเนินงานของบริษัท 
พฒันาไปได้อย่างต่อเนื่อง   

อีกทัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ล าดบัที่ (1) และ (2) ซึ่งได้รับการเสนอให้กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ว่ากรรมการอิสระท่านดงักล่าว มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและข้อบงัคบั/ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบั
การด าเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล
ทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระ
หน่ึง 

นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงได้แจ้ง
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2564  
ซึง่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อสมคัรเป็นกรรมการแต่อย่างใด 
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หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติ เป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย  1,010,293,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย                  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง              0 เสียง  

  บตัรเสีย                0 เสียง  

2)  นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดการ
ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย  1,003,103,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2883  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย           7,190,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7117 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง                 0 เสียง  

  บตัรเสีย                  0 เสียง  

3) ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่  กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงคงคะแนนโดยมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดการ
ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย  1,003,103,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2883  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย         7,190,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7117 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง                 0 เสียง  

  บตัรเสีย                  0 เสียง 

มติที่ประชุม อนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ 
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ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการ 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ชีแ้จงในรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชมุว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
กรรมการและค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  รวมทัง้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกนั ซึ่งโครงสร้างของค่าตอบแทนควรจะไม่ซบัซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ ถือหุ้น 
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่ าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 ดงันี ้

รายละเอียดค่าตอบแทน 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 
1. ค่าตอบแทนประจ า  เป็นจ านวนเงิน 

ไม่เกิน 8 ล้านบาท 
เป็นจ านวนเงิน 

ไม่เกิน 3 ล้านบาท 
   1.1   คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน 

ก) ประธานกรรมการ 40,000 บาท /เดือน 20,000 บาท /เดือน 
ข) รองประธานกรรมการ 35,000 บาท/เดือน 17,500 บาท/เดือน 
ค) กรรมการ 30,000 บาท /เดือน 15,000 บาท /เดือน 

   1.2   ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดย่อย    
           1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ 

ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท /ครัง้ 15,000 บาท /ครัง้ 
ข) กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท /ครัง้ 10,000 บาท /ครัง้ 

           1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ 
ก) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท /ครัง้ 15,000 บาท /ครัง้ 
ข) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท /ครัง้ 10,000 บาท /ครัง้ 

           1.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ 
ก) ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 30,000 บาท /ครัง้ 15,000 บาท /ครัง้ 
ข) กรรมการบริหารความเส่ียง 20,000 บาท /ครัง้ 10,000 บาท /ครัง้ 

1.2.4  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ 
ก) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา

อย่างยัง่ยืน 
30,000 บาท /ครัง้ 15,000 บาท /ครัง้ 

ข) กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 20,000 บาท /ครัง้ 10,000 บาท /ครัง้ 
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รายละเอียดค่าตอบแทน 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 
           1.2.5 คณะกรรมการบริหาร ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน 

ก) ประธานกรรมการบริหาร 35,000 บาท /เดือน 17,500 บาท /เดือน 
ข) กรรมการบริหาร 30,000 บาท /เดือน 15,000 บาท /เดือน 

2. บ าเหน็จ 
 

โดยเสนอจ่ายในอตัรา
ร้อยละ 3 ของจ านวนเงิน
ปันผลที่จ่ายจากก าไรจาก

การด าเนินงาน  
โดยไม่รวมก าไรสะสม 

 
 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอ
ให้คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้มี
อ านาจในการพิจารณา
การจดัสรรบ าเหน็จให้แก่

กรรมการ 

โดยเสนอจ่ายในอตัรา
ร้อยละ 3 ของจ านวนเงิน
ปันผลที่จ่ายจากก าไรจาก

การด าเนินงาน  
โดยไม่รวมก าไรสะสม 
โดยเป็นจ านวนเงิน 
ไม่เกิน 4 ล้านบาท

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอ
ให้คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้มี
อ านาจในการพิจารณา
การจดัสรรบ าเหน็จให้แก่

กรรมการ 
3. ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี - - ไม่มี - 

หมายเหต ุ: กรรมการท่ีเป็นพนกังาน งดรับค่าตอบแทนกรรมการ 

  ค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายเป็นรายครัง้ หากมีการประชมุเกิน 1 ครัง้ต่อเดือน จะจ่ายครัง้เดียว 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาการ
จดัสรรบ าเหน็จให้แก่กรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ในหนงัสือเชิญประชมุ   

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้โดยในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจ านวน 371,644,333 
เสียง   

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ ดงันี ้

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย       638,649,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง                  0 เสียง  

  บตัรเสีย            0 เสียง  

มติที่ประชุม อนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ  

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ชีแ้จงในรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชมุว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี เพื่อเสนออนมุตัิต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 3/2564 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก  บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้

(1) นายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6552 และ/หรือ 

(2) นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3760 และ/หรือ 

(3) นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8435  

โดยผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสามคนนีเ้ป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ใน
ประเทศไทย และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท(สองล้านสามแสน
บาท) โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชมุ  

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอชื่อดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว 

ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 ได้พิจารณาเร่ืองการเสนอแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2564 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564  

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย  1,010,293,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง           0 เสียง  

  บตัรเสีย                  0 เสียง  

มติที่ประชุม อนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจ านวนคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
จากวงเงนิเดิมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ชีแ้จงในรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

 เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชมุว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทนุเพื่อการด าเนิน
กิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อการช าระคืนหนี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การขยาย
วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นจ านวนคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกลุ
เงินอื่นในจ านวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้น ดงันี ้

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการด าเนินกิจการของบริษัท 
และ/หรือ เพื่อการช าระคืนหนี ้

ผู้ออกหุ้นกู้  : บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 

ประเภทหุ้นกู้ :  หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ ถือและ/หรือไม่ระบชุื่อผู้ ถือ มีและ/หรือไม่มีหลกัประกัน มีและ/
หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ และ/หรือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ทัง้นีข้ึ น้อยู ่ก ับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้  

วงเงิน :  มลูค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมลูค่าที่ตราไว้) ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งจะต้องมีจ านวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ทัง้นีส้ามารถ
เสนอขายหุ้นกู้ เพื ่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที ่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆกนัได้ในวนัเดียวกัน               
(Revolving Basis) ทัง้นีหุ้้นกู้ที ่บริษัทฯออกจ าหน่ายแล้วแต่ยงัไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ 
ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจ านวนไม่เกินวงเงินดงักล่าวข้างต้น 

สกุลเงนิ : เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือสกุลเงินอื่นที่เท่าเทียมภายในวงเงิน  

อัตราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ 

อายุของหุ้นกู้  : ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ โดยสามารถก าหนดให้มี
การไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด : 

ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครัง้ 
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วิธีการเสนอขาย: 

Offering : 
เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และหรือ ผู้ลงทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรือ          
ผู้ลงทุนสถาบนัในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวนวงเงินหรือเสนอขายเป็น
คราวๆ ไปโดยให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองของบริษัทเป็นผู้ด าเนินการ       
ใด ๆ อนัจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการพิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียด      
อื ่น ๆ ของหุ้นกู้ที ่จะออกในแต่ละครัง้ เช่น มลูค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัรา
ดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การขออนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลที่
เก่ียวข้อง และการลงนามในสญัญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  

อ านาจก าหนด : 

รายละเอียดอื่นๆ : 
ให้กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัด) มีอ านาจต่างๆ ดงัต่อไปนี  ้

(1)     การก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และเสนอขายหุ้นกู้  
เช่นการก าหนดชื่อ ลกัษณะขายหุ้นกู้  จ านวนหุ้นกู้ที ่จะออก และเสนอขายในแต่ละคราว 
ประเภทของหุ้นกู้  หลกัประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอน
ก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียด
การเสนอขาย เป็นต้น 

(2)     การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือนายทะเบียน
หุ้นกู้  และหรือ ผู้แทนผู้ ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้  

(3)     การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ และเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้
รวมถึงการน าหุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond 
Market Association) หรือตลาดรองอื่น ๆ และเพื่อให้ได้รับการอนุมตัิจากหน่วยงานต่าง ๆ 
การเปิดเผยรายการ และกระท าการอื่นใดต่อหน่วยงานต่าง ๆ 

 ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถามเก่ียวกบัการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงัที่เสนอข้างต้น 

 เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย  1,003,103,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2883  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย         7,190,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.7117 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง           0 เสียง  

  บตัรเสีย                  0 เสียง  
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มติที่ประชุม อนมุตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจ านวนคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาทจากวงเงินเดิม
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาทตามที่เสนอ 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

 เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ จึงได้เปิดเผย
หลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ล่วงหน้า ผ่านทาง 
Website ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า  และหากมีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ
ประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชมุอื่นๆ นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ตามกฎหมายก าหนดวา่ ผู้ ถือหุ้น
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด สามารถขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจาก
ที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุได้ 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ 

นายศกัดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มีข้อสอบถาม ดงันี ้

1. สภาพคล่องของบริษัท เพียงพอต่อเงินลงทนุหรือไม่ บริษัทจะหาเงินทนุเพิ่มอย่างไรบ้าง 
นายจิรเดช นุตสถิตย์ ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นว่า ปัจจุบัน บริษัทมี D/E Ratio ประมาณ 1.4 เท่าจึงยงัมี
ศักยภาพในกู้ยืมเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมได้ หากมีหนีสิ้นเพิ่มขึน้อีก 1,000 ล้านบาทจากหุ้นกู้ที่
ได้รับอนมุตัิ D/E Ratio จะอยู่ที่ 1.7% ซึง่ก็ยงัคงอยู่ในระดบัท่ีบริหารจดัการ สภาพคล่องได้ 

2. หลังเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น ท าให้ต้นทุนกู้ยืมสูงขึน้หรือไม่อย่างไร และต้นทุนเงินกู้ เฉล่ียคิดเป็น
เท่าไร 

นายจิรเดช นตุสถิตย์ ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นว่า ภายหลงัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น มีส่วนท าให้
ต้นทนุเงินกู้สงูขึน้ และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการบริหารจดัการโครงสร้างหนีก้บัธนาคาร 

3. รายได้ในปี 2564 คาดว่าเติบโตขึน้จากปี 2563 หรือไม่ และคาดการณ์รายได้เติบโตเท่าไร 

นายจิรเดช นตุสถิตย์ ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นว่า ตามแผนท่ีบริษัทฯ วางไว้ก่อนการระบาดของ COVID-19 
ระลอกที่3ในปีนี ้ตามแผนดงักล่าวคาดว่าจะเติบโตประมาณ 50% โดยรายได้หลกั เกิดจากขายทรัพย์สิน
บางรายการออกไปและมีการจดัการ Landbank บางส่วน 

4. Land Trading 1,800 ล้านบาท หมายถึงบริษัทจะขายที่ดิน 1,800 ล้านบาท ใช่หรือไม่ 

นายจิรเดช นุตสถิตย์ ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นว่า ใช่ เป็นการขายที่ดินบางแปลงที่ยงัไม่เหมาะสม กับการ
ลงทนุในภาวะปัจจบุนั 

นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ได้ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติมถึงเร่ืองการบริหารจดัการหนี ้และการขายทรัพย์สิน ของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์ค่อนข้างมากในท าเลที่มีศกัยภาพ จึงจะ
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ด าเนินการขายที่ดินบางส่วน และมีการบริหารจัดการทรัพย์สิน  โดยอาจมีการลงทุนในด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากการพฒันาที่ดินเหล่านัน้ให้เป็นท่ีอยู่อาศยั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมองหาพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อ
แบ่งขาย  Township ให้ซึ่งจะเป็นการลดหนีแ้ละเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ในขณะที่ เป็นการลด
สินทรัพย์ด้วย ทัง้นี  ้บริษัทมีนโยบายขายที่ดินบางส่วนให้แก่ Strategic Partner เพื่อร่วมกันพัฒนา 
Township ในธุรกิจที่แต่ละฝ่ายเชี่ยวชาญ โดยการจดัสรรท่ีดินให้เข้ามาลงทนุ  

5. ในปี 2564 คาดว่าจะมียอดโอน Banyan Tree Residences Riverside Bangkok เท่าไร 

นายจิรเดช นตุสถิตย์ ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นว่า คาดว่าจะมียอดโอนประมาณ 1,000 ล้านบาท 

6. The Most Itsaraphap จะเร่ิมโอนเมื่อใด บริษัทมีแผนเปิดขายคอนโดมิเนียมอีกหรือไม่ 

นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นว่าโครงการ The Most Itsaraphap เร่ิมโอนในไตรมาสที ่
1 ปี 2564 และตอบค าถามเพิ่มเติมว่าการสร้างคอนโดมิเนียมอยู่ระหว่างการพิจารณาในปีนี ้เนื่องจาก
กระบวนการในการก่อสร้างค่อนข้างใช้เวลานาน อาจจะมีการเปิดโครงการเพิ่มเติมในปีหน้า 

7. โครงการแนวราบคาดว่าปีนีม้ียอดขาย การโอน และก าไรสทุธิเท่าใด  

นายจิรเดช นุตสถิตย์ ตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นว่า โครงการแนวราบมียอดขายรวมประมาณ 3,000 
ล้านบาท ทยอยโอนตลอดทัง้ปีโดยไม่เจาะจงที่ไตรมาสใด ก าไรขัน้ต้นของโครงการแนวราบประมาณ 
30% 

นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจในปัจจบุนั และบ้านเป็น
สินค้าค่อนข้างใหญ่ท าให้ผู้ซือ้อาจจะใช้เวลาในการตดัสินใจซือ้ค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้
ของบริษัทฯ จึงถือว่าในปีนีเ้ป็นปีส าหรับการปรับโครงสร้าง ในด้านนโยบาย  และทิศทางการบริหาร
จดัการทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งใช้เวลาในการปรับเปล่ียน อาจมีการเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึน้บ้าง  

8. เนอวานา อดุรธานี ขายได้เป็นจ านวนเท่าใด Backlog ในรอบปี 2564 มีเท่าใด และคาดว่าจะปิดโครงการ
เมื่อไร 

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นว่า ขายได้บางส่วน ประมาณ 3-4 ยูนิต เนื่องจากลกูค้า
หลักในจังหวัดอุดรธานีมาจากประเทศลาว ด้วยท าเลที่ตัง้ของจังหวัดอุดรธานี ท าให้โครงการได้รับ
ผลกระทบค่อนข้างมากจากการปิดประเทศภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงมี
แผนที่จะปรับกลยุทธ์ของโครงการดงักล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยอาจปรับรูปแบบเป็นบ้าน 2 
ชัน้ และอยู่ระหว่างการแก้ไข อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยืนยันว่าท าเลดังกล่าวเป็นท าเลที่มีศักยภาพที่
สามารถขายได้  

9. Recurring income ของการให้บริการท่ีจอดรถ คาดว่าจะมีรายได้เท่าไรต่อปี 

นายจิรเดช นุตสถิตย์ ตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้นว่า รายได้รวมจากการให้บริการที่จอดรถ ไม่มากนัก 
ประมาณ 7-8 ล้านบาทต่อปี 

10. บริษัทฯ จะมีการประเมินมลูค่าที่ดิน ทกุๆ 5 ปี หรือไม่ 
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นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทฯ ถือทรัพย์สินเพื่อการพฒันา และขาย
ที่ดิน โดยการประเมินมลูค่า หากไม่ใช่ที่ดินเพื่อการเช่า ทางผู้สอบบญัชีไม่แนะน าให้ท า ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาและปรึกษาภายในเพิ่มเติม 

 นายปฏิญาณ ธนาวิสรุต ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น มีข้อสอบถาม ดงันี ้

1. บริษัทฯ มีแนวโน้มการจ่ายปันผลพิเศษหลงัเปล่ียนกลุ่มผู้ ถือหุ้นหรือไม่ 

นายจิรเดช นุตสถิตย์ ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นว่า การเปล่ียนกลุ่มผู้ ถือหุ้น ไม่มีความเก่ียวข้อง กับการ
จ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด 

2. Synergy กบักลุ่มคณุฉตัรชยัเป็นอย่างไร 

นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นว่า ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการก าหนดทิศทางของธุรกิจร่วมกนั 

3. Timeline ของ Land Trading 1,800 ล้านบาท จะด าเนินการในช่วงไตรมาสใด 

นายจิรเดช นุตสถิตย์ ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นว่า คาดว่าการขายที่ดินของบริษัทฯ น่าจะมีการทยอยขาย 
ในทกุไตรมาส เพราะบริษัทฯ อยู่ระหว่างการบริหารจดัการท่ีดินใน Landbank ทกุแปลง 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมข้ีอเสนอแนะเพิ่มเติม  

ประธานฯ จึงขอปิดการประชมุ และกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ  
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