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ทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางพนิดา เตียสุวรรณ์  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 
 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. ศ.ดร.ชาญณรงค ์   พรรุ่งโรจน ์                    ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม และ รับผดิชอบต่อสงัคม 
2. นายชนตัถ ์            สรไกรกิติกลู  ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
4. นายธเนศ      ปัญจกริช  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
5. นายปิติพงษ ์ เตียสุวรรณ์  กรรมการผูจ้ดัการ Pranda UK Ltd. 

  

ผู้สอบบญัชี  
นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 

เลขานุการบริษทั/เลขาทีป่ระชุม   
               นายดุษิต   จงสุทธนามณี         
     
 

นายปรีดา  เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น      
ประจําปี 2563 โดยการเร่ิมสรุปองค์ประชุมให้ท่ีประชุมทราบโดยมีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้ งท่ีมาด้วยตนเอง                     
และท่ีมอบฉันทะจํานวนทั้ งส้ิน  27 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 274,536,286 หุ้น ซ่ึงแบ่งเป็นมาด้วยเองจํานวน                
192,413,463 หุน้  และรับมอบฉนัทะจาํนวน 82,122,823 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 50.93% ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 
จาํนวน 539,026,606 หุ้น ครบองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 จึงขอเปิดประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ                  
ตามระเบียบวาระ 

 

        ประธานฯ ได้ให้นายดุษติ  จงสุทธนามณ ี– เลขานุการบริษทั ช้ีแจงวิธีดาํเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

 การนับคะแนนเสียง 
 ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงสามารถลงคะแนนเสียง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือ                     
งดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระและประธานแจง้ให้ผูถื้อหุ้น ยกมือเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัดาํเนินการจดัเก็บ     
ใบลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ท่านท่ีไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง และนาํมาหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ยกเวน้ วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากวาระจะเกบ็ใบลงคะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
             สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่ยกมือ ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนน ซ่ึงจะถือวา่ผูถื้อหุน้ท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ  
             ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์  
 

 การออกเสียงลงคะแนน 
        การประชุมคร้ังน้ี มีวาระทั้งส้ิน 9 วาระ โดยในแต่ละวาระจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
1) วาระท่ี 1 ไม่มีการนบัคะแนนเสียงเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 
2) วาระท่ี 2 ,วาระท่ี 3 และวาระท่ี 6  จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
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3) วาระท่ี 4 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการดว้ยวิธี 
One share: one vote ซ่ึงปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 18 ดงัเอกสารประชุมในหนา้ท่ี 39 

4) สาํหรับวาระท่ี 5 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระน้ี จาํนวน 42,512,171  เสียง 

5) วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8  จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6) วาระท่ี 9 มติรับวาระหากมีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณา 
                เหตุผลของการมีวาระท่ี 9 เน่ืองดว้ยมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั กาํหนดให้ผูถื้อหุ้น              
ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจาก              
ท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ดจึ้งมีวาระท่ี 9ไวร้องรับตามกฎหมายท่ีกาํหนด 
 

           ทั้งน้ีก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซกัถามโดยการเขียนคาํถามลงในแบบฟอร์มท่ีเจา้หนา้ท่ีได้
แจกให้ทุกท่าน โดยระบุช่ือ-สกุล ของผูถื้อหุ้น หรือหากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สะดวก สามารถใชส้อบถามผ่านไมโครโฟน                     
โดยใส่หนา้กากอนามยั  และหลงัการประชุมส้ินสุดวาระท่ี 9 ผูถื้อหุน้สามารถรวบรวมและส่งบตัรลงคะแนนทั้งหมดใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานของการประชุมในคร้ังน้ี 
 

 

วาระที ่1 รับทราบรายงานประจําปี 2563  ของคณะกรรมการบริษทั 
         

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

 โครงสร้างธุรกจิ  
 

  ฐานการผลติ มีสัดส่วนของยอดขายคิดเป็นร้อยละ 61 และมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ 15%  มีโรงงาน
ใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย  

 ฐานการค้าปลีก มีสัดส่วนของยอดขายคิดเป็นร้อยละ 34 และมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยู่ท่ี 40%                     
มีบริษทัย่อยท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการคา้ปลีก ซ่ึงรวมถึงร้านคา้ปลีกของบริษทัเอง 
และการจัดจาํหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวนัออกกลาง เพื่อเขา้ถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเคร่ืองประดบัโดยตรง ปัจจุบนัมี 4 บริษทั ในไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ องักฤษ                    
(E-commerce)       

  ฐานการจัดจําหน่าย มีสัดส่วนของยอดขายคิดเป็นร้อยละ 5 และมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยู่ท่ี 11%            
มีบริษทัจดัจาํหน่ายท่ีเป็นของตนเอง และตวัแทนจาํหน่ายในต่างประเทศ โดยปัจจุบนั บริษทัฯ                   
มีตวัแทนจัดจาํหน่ายรายใหญ่กระจายตามภูมิภาคท่ีสําคญัทัว่โลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ  
ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน ญ่ีปุ่น และอินเดีย โดยมีบริษัทย่อยท่ีเป็นพื้นฐานการจัดจําหน่ายทั้ งส้ิน           
ใน 2 ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา และอินเดีย 
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3 

ญัชีเสร็จส้ินเม่ื

  

ารลดลงมา จน
มีปัญหาสภาพ

563 บริษทัฯ มี
รเก็บหน้ีไดเ้ร็ว
57.50 ลา้นบาท
กรและอุปกรณ์
จากการชาํระคื
มกบักระแสเงิ
า้นบาท ซ่ึงมีส

ม่ือวนัท่ี 17 ธนั

นล่าสุดในปี 2
พคล่อง และเ

มีกระแสเงินส
วข้ึน มีการระ
ท   
ณ์ปกติ ไม่ไดมี้ก
ืนหน้ีเงินกูย้มื 
งินสดตน้ปียก
สภาพคล่องเพีย

วาคม 2563 

563 บริษทัฯ 
เจ้าหน้ีท่ีเป็นส

สดมากกว่าปี 
บาย Stock 

การลงทุนพิเศษ
   
กมามีประมาณ
ยงพอต่อการดํ

 มีอตัราหน้ีสิ
สถาบนัการเงิ

2562 เน่ืองจา
ออกไป มีกา

ษ  

ณ 500 ลา้นบา
าเนินธุรกิจ 

น            
น            

ก                    
าร              

ท 

 



ปัจจัยห
 อั

ห
อาจมี
 

 รา
ท

มีควา

การดาํเนิ
      บ ิ

ท่ีผา่นมา (โ
 

ส
 

 

วาระที ่2    
    

 

ท่ีผูส้อบบญั
บญัชีท่ีรับร
163-258 ข
และผลการ

 งบแสด

 

 

 

 

             บริ
เพิ่มข้ินจาํน
การนาํมาต
เช่าโดยกา
200 ลา้นบา

รือเหตุการณ์ที
ตัราแลกเปลีย่น

หากเงินบาทต่อ
มียอดขายลดลง

าคาวตัถุดบิ 
องคาํและเน้ือ
ามผนัผวนสูง (

นินการด้านกา
ริษทัฯ ไดรั้บก
โดยการรับรอง

สรุปทีป่ระชุม  

   พจิารณาอนุ

ประธานฯ ไ

คุณดุษิต  ช้ี
ญชีไดต้รวจสอ
รองทัว่ไปโด
องรายงานป
รดาํเนินงานดงั

   
 

ดงฐานะการเงนิ

ริษทัฯ มีสินทรั
นวน 43 ลา้น
ตรฐานการราย
รบนัทึกทั้งท่ี
าท 

ทีจ่ะมีผลต่อฐา
น 
อดอลล่าร์สห
ง (เพิ่มข้ึน) แล

อเงินเป็นวตัถุดิ
(ตํ่า) หรือมีการ

ารต่อต้านการท
การรับรองต่อ
งดงักล่าวจะมีอ

รับทราบรายง

นุมัตงิบแสดงฐ

ไดม้อบหมายใ

ช้ีแจงต่อท่ีประ
อบและท่ีประ
ยได้รับการตร
ประจําปี  256
งน้ี 

น 

รัพยร์วม 4,04
นบาท ส่วนขอ
ยงานทางการเงิ
เป็นสินทรัพย

านะการเงนิหรื

รัฐ ยูโร และป
ะมีผลขาดทุน 

ดิบ ท่ีมีสัดส่วน
รปรับราคาข้ึน

ทุจริต  
อายกุารเป็นส
อาย ุ3 ปี นบัจา

านประจาํปี 25

านะการเงนิ งบ

หคุ้ณดุษิต จงส

ะชุมว่า เพื่อให้
ชุมกรรมการบ
รวจสอบจากผ
63 ท่ีได้แจก

1 ลา้นบาท 
องผูถื้อหุ้นลดล
งินใหม่ เร่ืองสั
ย  ์และหน้ีสิน 
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รือการดาํเนินง

ปอนด์สเตอริง
 (กาํไร) จากอั

นอย่างมีนยัสํา
น (ลง) อยา่งรว

มาชิกแนวร่วม
ากวนัท่ีมีมติให

563  ของคณะ

บกาํไรขาดทุน

สุทธนามณี  ช้ี

หเ้ป็นไปตามก
บริษทัไดอ้นุมั
ผูส้อบบญัชีขอ
ให้แก่ผู ้ถือหุ้

เพิ่มข้ึนจากปี
ลง 20 ลา้นบ
สัญญาเช่า (TF
 ซ่ึงในงบการ

  

งานในอนาคต 

ง ยงัคงแข็ง (อ
ตัราแลกเปล่ียน

าคญัต่อตน้ทุน
ดเร็ว  จะส่งผล

มปฏิบติัของภ
หก้ารรับรอง)  

กรรมการบริษ

นสําหรับปี 256

ช้แจงรายละเอีย

กฎหมายในการ
ติัแลว้ ซ่ึงบริษ
องบริษทัฯ เรี
หุ้นทุกท่าน  ซ่ึ

ก่อน 23 ลา้น
บาท เน่ืองจาก
RS16)  มาถือ
รเงินมีรายการ

อ่อน) ค่าอย่าง
นอยา่งมีนยัสาํ

นสินคา้ ดงันั้น
ลต่อการชะลอ

าคเอกชนไทย
 

ษทั 

63 ส้ินสุดวนัที ่

ยดต่อท่ีประชุม

รนาํส่งสาํเนาง
ษทัฯ ไดจ้ดัทาํง
ยบร้อยแลว้ ร
ซึงในปี  2563

   

บาท หรือเพิ่ม
มีผลขาดทุน โ
ปฏิบติั และรับ
รดังกล่าวเพ่ิมขึ

ต่อเน่ืองจะส่ง
าคญัต่อกาํไรสุ

หากราคาทอง
อ (เพิ่ม) คาํสัง่ซื

ยเม่ือวนัท่ี 7 กุ

ท ี31 ธันวาคม 2

ม    

งบดุล และบญั
งบการเงินตาม
รายละเอียดป
3 บริษัทฯ  มี

   หน่วย : ลา้น

มข้ึนร้อยละ 0.
โดยรวมในปี 
บรู้สินทรัพยท่ี์
ข้ึนทั้งสองรา

งผลให้บริษทั
สทธิ  

งคาํและเน้ือเงิ
ซ้ือ  

กุมภาพนัธ์ 256

2563 

ญชีกาํไรขาดทุ
มมาตรฐานกา
รากฎในหน้า
ฐานะการเ งิ

บาท 

6 และมีหน้ีสิ
2563 เป็นปีท่ี

ท่ีเก่ียวกบัสัญญ
ยการประมาณ

ฯ            

น            

63 

น                
าร
ท่ี             
น                    

น                   
มี                

ญา
ณ               

  



 งบกาํไร
  
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
19.50 และ
ส่วนท่ีเป็น
 

 

มีผู้ถอืหุ้นส

คุณสุเมธ 

ตอบโดย 
คุณดุษิต จ

คุณสุเมธ 

ตอบโดย 
คุณสุนนัท

รขาดทุน 
 

มบริษทัฯ มีรา
ะมีผลขาดทุนส่
ของผุถื้อหุน้ข

สอบถามดงันี ้

  วฒันรังสรรค

 
จงสุทธนามณี 

  วฒันรังสรรค

 
ทา เตียสุวรรณ์

  

ายไดจ้ากการข
ส่วนท่ีเป็นของ
องบริษทัฯ จาํ

ค์  บริษทัมีด

 
ในปี 2563

ค์   ขอให้คุณส

ณ์ 
เน่ืองจากที
สาํหรับท่ีดิ
ชดัเจน เน่ื
สถานการ
ประชุมนั้น
ต่อตาราง
ค่อนขา้งเ
แลว้ แต่ว่า
ยงัสามารถ
จะขาย เพี
คณะกรรม
        คุณป
บริษทั คริ
ความสาํคั
สุวรรณภูมิ
ไดทุ้กเส้น
ท่ีตั้งบริษทั
commerce

 

าย ลดลงคิดเป็
ผูถื้อหุน้ของบ
นวน 241.41 ล

อกเบีย้จ่ายในปี

3 บริษทัฯ มีดอ

สุนันทาในฐาน

ท่ีดินรอการขา
ดินแปลงน้ีไดมี้
น่ืองจากว่ามีรา
รณ์โรคระบาด
นไดมี้การชะล
งวาจํานวนป
ยอะและมีการ
าท่ีดินบริเวณใ
ถขายได ้ซ่ึงขา
ยงแต่รอการข
มการพิจารณา 
ปรีดา กล่าวเพิ่ม
ริสตอลไลน์ โ
ญัในส่วนของ
มิไดภ้ายใน 21
นทาง จึงถือได้
ท คริสตอลไล
e ในอนาคต 
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ป็นร้อยละ 17.
บริษทัฯ ในปี 2
ลา้นบาท 

ปี 2563 เท่าไห

อกเบ้ียจ่ายทั้งสิ

นะกรรมการตอ

าย บริษทัฯ จึ
มี้การเสนอขา
าคาสูง และภ
ดไวรัสโคโรน
ลอ  ซ่ึงไดมี้กา
ระมาณ  10  ไ
รก่อสร้างข้ึนเร่ื
ใกลเ้คียงแถวนี
ายท่ีตารางวาล
ายในราคาท่ีเห
     
มเติมว่า บริษทั
ดยจะเก็บไวเ้ป็
งโลเคชัน่พอส
1 นาทีโดยไม่ติ
ดว้่าเป็นท่ีทาํเล
ลน์ บริษทัฯ มี 

  

 

50  และมีขาด
2563 จาํนวน 9

หร่ 

ส้ินประมาณ 5

อบว่าบริษทัฯ 

จึงไม่ไดมี้การพ
ย และมีผูท่ี้ติด
ภาวะเศรษฐกิจ
นา (COVID-2
รเสนอขาย แล
ไร่  ในบริเวณ
ร่ือยๆ ซ่ึงราคา
น้ีก็ราคาสูงกว่
ละ 350,000 บ
หมาะสมถา้หา

ทฯ ไดต้ดัสินใ
ป็น Distributi
มควร โดยท่ีดิ
ติดสญัญานไฟ
ดีพอสมควรโ
 Plan ว่าจะทาํ

หน่วย : ลา้

ทุนจากการดาํ
95.10 ลา้นบาท

3  ลา้นบาท 

 จะเพิม่มูลค่าจ

พฒันาถา้มีการ
ดต่อกลบัมาหล
จ  ณ ขณะน้ียงั
2019) ระลอก
ละราคาท่ีเสนอ
ณพื้นท่ีบางนา
ท่ีเสนอไวต้ั้งแ
าท่ีดินท่ีบริษทั
าท ทั้งน้ีท่ีดินข
กมีผูท่ี้สนใจบ ิ

ใจท่ีจะเก็บท่ีดิ
on Center 
นแปลงน้ีสาม
 และอยูบ่ริเวณ
ดยจาํนวนท่ีดิน
าบริเวณน้ีเป็น

านบาท 

าเนินงานลดล
ท ขณะท่ีปี 256

จากทีด่นิทีม่ีอย

รพฒันาถึงจะมี
ลายราย แต่ก็ย ั
งัเป็นปัญหาอ
ก 1-3 ท่ีผ่านม
อขายอยูท่ี่ 300
ามีการพัฒนา
แต่ตน้นั้นประ
ทฯ เสนอขายที
ของบริษทัฯ ย ั
บริษทัฯ ยนิดีท่ีจ

นส่วนท่ีเป็นโ
เน่ืองจากท่ีดิ

มารถเดินทางไ
ณท่ีสามารถเขา้
นมีประมาณ  
นโกดงัโลจิสติ

งคิดเป็นร้อยล
62 มีผลขาดทุ

ยู่อย่างไร 

มีมูลค่าเพิ่ม 
งัไม่มีความ
ยู่  และช่วง
าทาํให้การ
0,000 บาท
าของพ้ืนท่ี   
ะมาณ 2 ปีท่ี
ท่ีสูงกว่านั้น
งัตอ้งการท่ี
จะเสนอต่อ

โรงงานของ
นแปลงน้ีมี
ปสนามบิน
าสู่ทางด่วน
 2 ไร่ ท่ีเป็น
กส์ ของ E-

ละ 
น
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       คุณสุเมธ กล่าวเพิ่มเติม ขอบคุณสําหรับการอธิบายเร่ืองท่ีดินให้ฟัง  เท่าท่ีฟังท่ีดิน
แปลงอ่ืนๆ นั้นขายไดเ้ร็วกว่าเน่ืองจากหน้ากวา้งมากกว่าท่ีดิน ของบริษทั ซ่ึงท่ีดินของ
บริษทัมีพื้นท่ีแคบกว่า และมีการพยายามการขายท่ีดินมาหลายปี และยงัไม่ประสบ
ความสาํเร็จ เท่าท่ีเขา้ใจคือ ราคาท่ีตั้งคงจะไม่คุม้ค่ากบัคนท่ีจะมาลงทุน หากบริษทัฯ ขาย
ไดใ้นราคาท่ีตั้งไวก้็ดี และอยากจะเสริมว่า ในแง่ท่ีว่าในเม่ือเสนอขายมาหลายปีแลว้ ซ่ึง
บริษทัฯ ยงัมีภาระดอกเบ้ีย ดงันั้นถา้หากจะขายออกไปไดจ้ะสามารถช่วยได ้ในการท่ีจะ
เพ่ิมมูลค่า นอกจากรอคนมาซ้ืออยา่งเดียว ถา้บริษทัฯ ทาํงานอยา่ง Proactive เพื่อท่ีจะเพ่ิม
มูลค่าดว้ยวิธีการอ่ืนๆ อยา่งไรขอฝากใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
 

      คุณปรีดา กล่าวเสริม ขอเรียนว่าคณะกรรมการไม่มีความสนใจท่ีจะเก็บท่ีดินไว ้ซ่ึง
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจในการหากาํไรจากการทาํเคร่ืองประดบัเท่านั้น ซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์
เดียว และไม่ไดคิ้ดท่ีจะทาํ Project อะไร ท่ีซ้ือท่ีดินมานั้นเป็นโอกาสทอง และซ้ือมาใน
ราคาท่ีถูกมาก ขอให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ ไม่ไดซ้ื้อมาเพ่ือทาํ Speculation เก่ียวกบัท่ีดินเป็น
อนัขาด   และขอให้สบายใจไดว้่าทรัพยสิ์นของท่านนั้น จะอยูใ่นการท่ีจะมุ่งหนา้ท่ีจะทาํ
ใหแ้พรนดา้ เป็นเบอร์ 1 ของโลกในการท่ีจะผลิตสินคา้เคร่ืองประดบั              

คุณสมชาย ปัดภยั  
 

ที่มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ืองการซ้ือเคร่ืองหมายการค้า  DISAYA  บริษัทฯ ซ้ือ
เฉพาะเคร่ืองหมาย หรือซ้ือธุรกจิ และมีสินทรัพย์อะไรบ้าง 

ตอบโดย 
คุณปราณี  คุณประเสริฐ 

DISAYA เป็นแบรนดท่ี์อยูใ่นตลาดมานานแลว้ และขายสินคา้ท่ีเป็นแฟชัน่ระดบัสูง ซ่ึง
สําหรับบริษทัฯ จะสามารถท่ีจะต่อยอดได้นั้น บริษทัฯ เล็งเห็นว่าตลาดของแบรนด ์
DISAYA เองนั้นเป็นตลาดท่ีค่อนขา้งเขม็แขง็ และในช่วงหลงัสามารถท่ีจะขายออนไลน์
ออกมาไดดี้ ในขณะท่ีในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ร้านคา้
ของแบรนด ์DISAYA ไดปิ้ดตวัลงในบางจุด ในส่วนของการต่อยอดนั้นบริษทัฯ มองว่า
แบรนด ์DISAYA สามารถท่ีจะต่อยอดในแง่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑก์บัฐานลูกคา้อีกระดบั
หน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ นั้นยงัไปไม่ถึง และเจา้ของแบรนด์เดิม มีวตัถุประสงคใ์นการร่วมท่ีจะ
ผลิตสินคา้เคร่ืองประดบัโดย  by DISAYA  นั้นเป็นจุดหน่ึงท่ีจะต่อยอดใหแ้ก่บริษทั  

คุณสมชาย ปัดภยั  ทาํไมถงึซ้ือในราคาทีแ่พงกว่าราคาประเมิน 

ตอบโดย 
คุณปราณี  คุณประเสริฐ 

สาํหรับราคาท่ีซ้ือนั้น เน่ืองจากแบรนด ์DISAYA มีประวติัมานาน และมีประวติัท่ีดีและ
ในระดบัท่ีสูง จึงเป็นเหตุผลท่ีบริษทัฯ จ่ายในราคาท่ีสูงกวา่ราคาประเมินนิดหน่อย 

       คุณดุษิต ช้ีแจงขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนวาระน้ีท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษทั ซ่ึงราคาประเมิน บริษทัฯ  ให้บริษทัผูป้ระเมินท่ีช่ือว่า บริษทั ยเูค แวลูเอชัน่ แอนด ์
เอเจนซ่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินอิสระใน List ของสาํนกังาน ก.ล.ต เป็นผูป้ระเมิน และได้
พิจารณา assumption ท่ีอยูใ่นรายงานการประเมินตอ้งถือว่า  conservative มาก เน่ืองจาก
บริษทัฯ ซ้ือแบรนดใ์นสถานการณ์ท่ีมีโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ดงันั้นจึง
ทาํให้ assumption เร่ืองรายไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งตํ่า จึงทาํให้เกิดการเจรจาต่อรองกนั
พอสมควร ดงันั้นราคาท่ีประเมินนั้นเป็นราคาอา้งอิง คณะกรรมการบริษทั จึงพิจารณา
แลว้วา่น่าจะเป็นการลงทุนท่ีมีความคุม้ค่ากบับริษทัฯ ในระยะยาว 
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คุณสมชาย ปัดภยั  การซ้ือเคร่ืองหมายการค้า DISAYA จะนํามาต่อยอดกบัธุรกจิอย่างไร 

ตอบโดย 
คุณปราณี  คุณประเสริฐ 

แบรนด ์DISAYA สามารถท่ีจะต่อยอดในดา้นของการพฒันาผลิตภณัฑใ์นฐานลูกคา้อีก
ระดบัหน่ึงท่ีบริษทัฯ ยงัไปไม่ถึง ซ่ึงเจา้ของแบรนด์เดิมนั้นมีวตัถุประสงคท่ี์จะร่วมผลิต
สินคา้เคร่ืองประดบั By DISAYA  

คุณสมชาย ปัดภยั  DISAYA  ไม่ได้ทาํเคร่ืองประดบัใช่ไหม 

ตอบโดย 
คุณปราณี  คุณประเสริฐ 

DISAYA สมยัก่อนในช่วงแรกเคยทาํเคร่ืองประดบัท่ีเป็น costumes แนวทางในการ
ออกแบบมีอยู่แล้ว แต่เน่ืองจากว่าช่วงหลังมาเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) จึงไม่ได้ทาํ แต่จะทาํ costumes ท่ีเป็นเคร่ืองประดับช้ินโตๆ และประดับกับ
เส้ือผา้ในแต่ละสไตลข์องแบรนด์ บริษทัฯ คริสตอลไลน์ เคยขายให้แก่ดาราท่ีขายสินคา้
ในประเทศอเมริกาช่ือดงั แต่ช่วงหลงั Costumes Jewelry ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีตลาดยอมรับ   
และเศรษฐกิจขาลง ผูบ้ริโภคมองหาสินคา้ท่ีเป็นของแทท่ี้เป็นทองและเงิน  จึงหยุดการ
ผลิตท่ีเป็น Costumes และนาํมาผลิตเงินมากข้ึน ดงันั้นเจา้ของเดิมของแบรนด ์DISAYA 
หยุดการขาย Costumes Jewelry แต่ตอนน้ีเจา้ของแบรนดเ์ดิม ไดเ้ล็งเห็นว่า Jewelry 
เหมาะกบัเส้ือผา้ของแบรนด์ DISAYA เช่นกนั  แต่ว่าตลาดเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง 
เปล่ียนไปอยา่งท่ีเรียกวา่ตอ้งตั้งตน้ใหม่ ซ่ึงในความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั และหลงั
สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงไม่ใช่ความตอ้งการเดิมแลว้ และมี 
Plan ท่ีไดห้ารือกนัในเร่ืองของการต่อยอดทางธุรกิจร่วมกนั ว่าตอ้งผลิตสินคา้ท่ีเป็นทอง 
(เป็นทอง  K) ซ่ึงตอ้งคลาสสิค ดูดี และสามารถท่ีจะเก็บได ้และจะทาํเป็นแบรนด์ใหม่
ข้ึนมา ซ่ึงจะแตกต่างจากเดิมท่ีเคยทาํแต่แนวทางจิวเวลร่ีของเจา้ของแบรนด ์DISAYA เดิม
นั้นมีอยูแ่ลว้ 

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์   ณ วนัที่ซ้ือแบรนด์ DISAYA บริษัทฯ มี Business Plan หรือไม่ว่าจะทําอะไร และคุ้มค่า
กบัการทีล่งทุนหรือไม่  

ตอบโดย 
คุณปราณี  คุณประเสริฐ 

Business Plan เรามีอยู่ 2-3 แบรนด์ การลงทุนในแบรนด์ DISAYA ซ่ึง  บริษทัฯ เป็น
เจา้ของแบรนด ์บริษทัฯ จะไดค่้า Loyalty  5% จากยอดขาย และ On top บริษทัฯ จะมีการ
ทาํแบรนด ์Jewelry เพิ่มเติม 
 

      คุณสุเมธ: ขอ Comment และขอเล่าประสบการณ์ สําหรับบริษทั คริสตอลไลน์ นั้น
ผลิต Costumes Jewelry ถึงแมจ้ะผ่านมาแลว้ก็ตาม Costumes Jewelry เจา้ใหญ่ เช่น   
แบรนด์ HONG CHAO เป็นของคนไตห้วนั อยู่แถวพุทธมณทล ขายตลาดล่าง ราคาท่ี 
Pricing ตํ่า เหมาะกบัตลาดล่าง และตลาดอินเดีย หากตอนนั้นบริษทัฯ ขายให้คนอินเดีย 
อาจจะ Mix income แต่บริษทัฯ ขายให้ดารา ซ่ึงอาจผิดหรือถูกในตลาดตอนนั้นเพราะ   
แพรนดา้ฯ ขายตลาดสูงอยูแ่ลว้ แต่ HONG CHAO ขายให้คนตลาดล่าง  Mass Market   
ในอเมริกา ท่ีอยากจะใส่สวยๆในราคาท่ีถูก  
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       คุณปรีดา: ขอเสริมว่า ไม่มีประโยชน์ท่ีจะทาํสินคา้ท่ีไม่สามารถท่ีจะพฒันาสินคา้ท่ี
เป็นแบรนด์ได ้และการท่ีจะพฒันาสินคา้ท่ีเป็นแบรนด์ได ้นั้นจะทาํราคาสินคา้ท่ีมีราคา
สินคา้ตํ่าไม่ไดโ้ดยหลกัการ  เพราะเวลาท่ีจะทาํแบรนด์จะตอ้งไปตลาดท่ีราคาสูงข้ึนไป
โดยปริยาย เพราะสินคา้ราคาตํ่าไม่แคร์แบรนด์แต่แคร์เร่ืองราคา แพรนด้าไม่เคยท่ีจะ
สนใจสินคา้ท่ีราคาตํ่า บริษทัฯ ไม่มีวฒันธรรมองค์กรของบริษทัฯ ไปในลกัษณะนั้น 
บริษทัฯ จะตอ้งผลิตสินคา้แบรนด์ ไม่ว่าแบรนด์นั้นจะเป็นของบริษทัฯ หรือของคนอ่ืน  
และเหตุผลท่ีบริษทัฯ ยดึมัน่ดงักล่าว บริษทัฯ จึงมีโรงงาน และมีพนกังานท่ีสวยงามอยูม่า
จนถึง 48 ปี  ถา้บริษทัฯ เร่ิมตน้ท่ีจะทาํสินคา้ในราคาถูก บริษทัฯ จะไม่มีวนัอยูไ่ดม้าจนถึง
วนัน้ี   
 

      คุณสุเมธ: ขอเสริมว่าเห็นดว้ยท่ีขายสินคา้ในตลาดสูง และถา้จะขายสินคา้ตลาดล่าง  
ตอ้งแยกไปอีกบริษทัหน่ึง ผูบ้ริหารอีกชุดหน่ึง แต่อยา่งไรก็ตามตอนนั้นบริษทัขายสินคา้
ใหแ้ก่ดารา ซ่ึงเป็นตลาดสูง แต่ในทา้ยท่ีสุดกข็าดทุน และตอ้งปิดลงไป 
 

      คุณปราณี  บริษทัฯ ยอมรับนะว่าในแง่ของตลาดสูงไม่เฉพาะของบริษทัท่ีปิด เพราะ
ในตอนน้ีตลาดสูงทั้งหลายกปิ็ดไปหลายบริษทั บริษทัใหญ่ๆ ก็ปิดตวัลงเช่นกนั  เน่ืองจาก
สถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีความนิยมเปล่ียนไป  แน่นอนในอดีตรุ่งเรือง ซ่ึงเรียกว่าวิถีของ
ใครก็เป็นวิถีของคนนั้น  ซ่ึงของแพรนดา้เร่ิมท่ีรักษาคุณภาพ  เพราะฉะนั้นจึงเล่ียงไม่ได้
เลยว่าบริษทัฯ ต้องทาํสินคา้ท่ีมีคุณภาพเท่านั้น  เวลาท่ีบริษทัฯ ขายสินคา้ออกไปใน
ช่วงหน่ึงของบริษทัคริสตอลไลน์ นั้นเคยมีกาํไร ไม่ใช่ว่าขาดทุนมาตลอด พอเร่ิมเห็นว่า
แนวทางไม่ไดแ้ลว้ ตลาดสูงไม่ใช่ตลาดตอ้งการแลว้ จึงตอ้งปิด ซ่ึงเหมือนกบับริษทัฯ ปิด
ท่ีเป็น Distributor  ท่ีต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัเหล่านั้นแต่ก่อนเคยทาํกาํไรใหบ้ริษทัฯ เติบโต
ข้ึนมาได้ ถึงสามพนัล้าน บริษทั Distributor ต่างๆ เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งมี แต่ช่วงน้ีไม่
จาํเป็น จึงตดัส่ิงท่ีไม่จาํเป็นและกา้วต่อไปขา้งหนา้กบัส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนัและอนาคต 

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์  คริสตอลไลน์ในตอนน้ัน Material  ไม่ใช่ Gold & Silver ใช่มั้ย  
ตอบโดย  
คุณปราณี  คุณประเสริฐ 

ไม่ใช่ทองและเงิน แต่เป็นดีบุก  และทองเหลือง แต่ในปัจจุบนัไม่มีแลว้มีแต่ทองเหลืองท่ี
พร้อมผลิตเพ่ือตลาดคนผิวสีท่ีชอบทองเหลือง  แต่ยงัคงมีอีก Section หน่ึงท่ีอยู่จงัหวดั
นครราชสีมา ในการผลิตทองเหลือง เน่ืองจากทองเหลืองกลบัมา แต่ดีบุกไม่ผลิตแลว้ 
เพราะวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ดีต่อโลก ทาํใหค้นเร่ิมท่ีไม่ใชดี้บุกอีกต่อไป 
 

     คุณสุเมธ:  เพราะ Material  ทาํให ้Unit cost ตํ่า แต่รูปแบบยงัเหมือน Gold และ 
Diamond  
 

     คุณปราณี: ข้ึนอยู่กบัว่าตลาดมองอย่างไร ถา้มองแลว้สินคา้ช้ินใหญ่ รูปลกัษณะแค่ 
โดดเด่นนั้นตอบโจทย  ์แต่ถา้ตอ้งการความละเอียดอย่างน้อยท่ีสุดตอ้งเป็นทองเหลือง
เพราะตอ้งการหล่อ และกม็าเป็นเงิน และทอง    
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ณสุเมธ: และเรื
ไรซ้ือมาและขา
าคาไวต้ารางว
คุณสุนนัทาอธิ
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มีผู้ถอืหุ้นสอบถามดงันี ้

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์  
 

เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผล ไม่ได้จ่ายจากกําไรของธุรกิจ คร้ังนี้จ่ายจากกําไรในอดีต   
และถ้าธุรกจิยงัไม่มีการฟ้ืนตวัในอนาคตจะสามารถจ่ายเงนิปันผลได้หรือไม่ 

ตอบโดย  
คุณปราณี  คุณประเสริฐ 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจมานานพอสมควรระยะเวลา 48 ปี และถา้ไม่ไดเ้ล็งเห็นจุดท่ีจะมี
กาํไรในอนาคต คงจะชะลอการทาํงาน หรือลดขนาดลง แต่ว่าในช่วง 3-4 ปีหลงั ลูกคา้
เปล่ียนไปอย่างมากมาย ลูกคา้เดิมเหลือเพียง 50% มีลูกคา้ใหม่เขา้มาท่ีมีอายนุอ้ยๆ และ
เป็น Start-up ก็ตาม ซ่ึงลูกคา้เหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็น  E-Commerce และขายออนไลน์เป็น
ส่วนใหญ่  เจริญเติบโตเป็นอยา่งดี  และบริษทัฯ เล็งเห็นว่าจุดเหล่าน้ีเป็นจุดท่ีจะทาํให้โต
ต่อไป  การโตในช่วง  3 ปีนั้ นโตแบบท่ีเรียกว่าดีกว่าการโตปกติท่ีเคยทําในอดีต   
ซ่ึงในอดีตบางทีลูกคา้บางรายโตแบบท่ีบริษทัฯ ตอ้งการอาจตอ้งใช้เวลา 3 ปีอย่างน้อย   
แต่วา่ลูกคา้ใหม่การโตนั้นสามารถโตภายใน 1 ปี  ของลูกคา้บางราย ซ่ึงทาํใหเ้ลง็เห็นว่ามา
ถูกทาง และลูกคา้ท่ีมีนั้นมีคุณค่ากบับริษทั ในการท่ีจะต่อยอดในอนาคตไดอ้ย่างชดัเจน 
และยงัมีลูกคา้ใหม่ท่ีติดต่อเขา้มา ซ่ึงเลง็เห็นถึงคุณค่าร่วมการอยูร่่วมกนั และการมี RJC   

 
       

      คุณปรีดา: กล่าวเสริม RJC ยอ่มาจาก Responsible Jewellery Council (RJC) ซ่ึงเป็น
องคก์รท่ีไม่มุ่งหวงัผลกาํไร เป็นหน่วยงานท่ีสหประชาชาติส่งเขา้มาดูอุตสาหกรรมต่างๆ 
วา่มีการปฏิบติัต่อโลกใบน้ีใหมี้ความยัง่ยนืหรือไม่ และบริษทัฯ เป็นสมาชิกของ RJC และ
ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 แพรนดา้เป็นบริษทัเดียวในโลกท่ีเป็นตวัแทนในประเทศไทย
และเป็นตวัแทนของผูผ้ลิต  ในการ เสวนารูปแบบ Online  ในเร่ืองความยัง่ยนืและความ
หลากหลายในดา้นเพศต่างๆ ร่วมกบัอีก 3 บริษทั  ซ่ึงสหประชาชาติเขา้มาสู่อุตสาหกรรม
ทัว่โลก โดยอุตสาหกรรมจะถูก Notice จากประเทศของตัวเองในการท่ีจะต้อง   
ลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ลงไป 20% ภายในปี 2030 และ Zero Carbon ในปี 2050 
สหประชาชาติเขา้มาดูอย่างใกลชิ้ด ซ่ึงถา้จะลดลงไดจ้ะตอ้งมาจากบริษทัท่ีมีระบบการ
จดัการท่ีมีพนกังาน ผูบ้ริหารหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกต็ามท่ีทาํงานเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั
ในการลดคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ ดงันั้นดว้ยเหตุน้ีแพรนดา้เป็นบริษทัเดียวท่ีถูกมองว่าน่าจะ
ทาํหนา้ท่ีน้ีได ้ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมาจากสายผลิต  ในอุตสาหกรรมจิวเวลร่ี     
 

       คุณสุเมธ:  บริษทัยงัมีความภูมิใจท่ีเป็น Craftsmanship อยู่ และยงัมีฐานลูกคา้ใหม่   
ท่ีเป็น Start-up ท่ีมาทดแทนลูกคา้เดิมดีครับ 

คุณหยาดอรุณ  
ลกัษมีเศรษฐ   
อาสาพทิกัษ์สิทธิจากจาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย  

 การจ่ายเงินปันผลนีไ้ม่ทราบว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือไม่ คือ ณ ส้ินปี 2563 บริษัทฯ มีกําไร
และจะเก็บไว้เป็นเงินลงทุนและเป็นทุนสํารองตามกฎหมายด้วยแต่ที่จ่ายเงินปันผลจาก
กาํไรสุทธิของปี 2555  
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ตอบโดย  
คุณดุษิต จงสุทธนามณี 

เน่ืองจากในปี 2563 บริษทัฯ มีผลขาดทุน จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ดงันั้นการท่ีจะ
จ่ายเงินปันผลไดจ้ะตอ้งจ่ายจากกาํไรสะสม  และบริษทัฯ จะตอ้งพิจารณาว่าจะเลือกกาํไร
สุทธิของปีไหนในอดีตมาจ่ายเงินปันผล  รวมถึงคํานึงถึงสภาพคล่องของกิจการ   
ดูแผนธุรกิจของบริษทั และสาํรองเงินส่วนหน่ึงไวใ้นการดาํเนินธุรกิจ พอมีกระแสเงินสด
ส่วนเกิน บริษทัฯ จึงพิจารณานาํกระแสเงินสดส่วนเกินมาจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 
 
 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 
เห็นดว้ย   276,749,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ         99.88 
ไม่เห็นดว้ย                 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.00 
งดออกเสียง      328,168         เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.12 
บตัรเสีย                     0                เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.00 
รวม              277,077,503 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 

สรุปทีป่ระชุม  มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมโดยใชก้าํไรสุทธิประจาํปี 2555       
           

วาระที ่4   พจิารณาอนุมัตกิารเสนอช่ือกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระชัย  ตันติกุล ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน                 
ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมวา่    
 

ดว้ยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19. ในหนา้ท่ี 31 ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระกาํหนดใหก้รรมการออก
จากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ 
โดยผูถื้อหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้รับตาํแหน่งต่ออีกก็ได ้ดงันั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของ
บริษทัท่ีมีอยู่ 10 คน คือ 3 คน ท่ีจะตอ้งพน้ตาํแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกปี จึงตอ้งเสนอ               
ต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระคือ   

 

1) คุณวีระชยั  ตนัติกลุ  2) คุณรวิฐา  พงศนุ์ชิต  3) คุณปราโมทย ์เตียสุวรรณ์           

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการท่านท่ีมีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาแลว้ว่า
กรรมการมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงมีประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีครบกาํหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสาร
ประกอบพิจารณา หน้าท่ี 10 - 14 และบริษทัฯ คาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยงัตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 
โดยผ่าน Website ของบริษทัฯ สําหรับปีน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษทัใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัโดยมีกรรมการรายเดิม
ทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 
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มีผู้ถอืหุ้นสอบถามดงันี ้
คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์   
 

คณะกรรมการที่เลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่มีความรู้ความสามารถ ช่วยพัฒนาบริษัท ซ่ึงใน
การประชุมทุกที่พูดเหมือนกนัหมด จึงขอเรียนถาม  โดยยกตัวอย่างเช่นการประชุมเร่ือง
การซ้ือแบรนด์ DISAYA คณะกรรมการโหวดทั้งหมดเห็นด้วยหรือไม่ และ ณ วันน้ันมี
เสียงโหวต 100 % เลยหรือไม่ มีความเห็นต่างเป็นอิสระจริงๆ ในมุมมองของแต่ละท่าน
น้ันเพือ่จะถกกันหรือไม่ว่าการ Invest น้ันดีจริงๆ ทั้งที่บริษัทฯ สามารถสร้างแบรนด์เอง
ได้ ซ่ึงมีแบรนด์ Prima Gold อยู่แล้ว และขอเสริมว่าการที่บริษัทฯ เสียเงินซ้ือมาแล้ว   
40 ล้านบาท ควรจะขาย License ของแบรนด์ ในแต่ละ category        

ตอบโดย  
คุณดุษิต จงสุทธนามณี 

ในการประชุมโดยปกติหากมีสาระสาํคญัต่อการตดัสินใจจะไม่ใชก้ารประชุม 1 Meeting 
แต่จะมีการประชุมหลาย Meeting ซ่ึงการประชุมท่ีมีสาระสาํคญัจะตอ้งผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารก่อน คณะกรรมการบริหารจะตอ้งศึกษาว่ามีความคุม้ค่าในการ
ลงทุนหรือไม่ ซ่ึงเรียกว่า Feasibility Study โดยจะมีการลงไปในรายละเอียดของแบรนด ์
และเวลาทาํ Diligent แล้ว ลูกคา้ชัดเจนหรือไม่ ลูกคา้คือใคร และให้ผูข้ายแบรนด์ส่ง
รายละเอียดให้แก่บริษทัฯ ทาํการตรวจสอบ และหากคณะกรรมการบริหารมีความเห็น
แลว้จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีท่ีจะรับเร่ืองไวก่้อน
เพราะเป็นเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญยงัไม่มีการพิจารณาตัดสินใจทันที จะต้องพิจารณาถึง
ประโยชน์ท่ีไดใ้หช้ดัเจนก่อน จึงเขา้สู่การลงมติ ในกรณีการซ้ือแบรนด ์DISAYA ซ่ึงเป็น
รายการระหว่างกนั กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียก็จะตอ้งออกจากหอ้งประชุมโดยไม่ไดมี้การ
ลงคะแนนเสียง ส่วนกรรมการท่านอ่ืนท่ีเป็นกรรมการบริหาร และกรรมอิสระมีความเห็น 
100 % ท่ีจะลงทุนเพราะมองว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจ และฐานลูกคา้ไม่ไดมี้การทบัซ้อน
กบั Prima Gold ซ่ึงจะช่วยเสริม Prima Gold และการลงทุนในแบรนด ์DISAYA บริษทัฯ 
ไดค่้า Royalty Fee และส่ิงหน่ึงท่ีไดคื้อกระแสเงินสดเขา้มา รวมถึงการต่อยอดธุรกิจท่ีเป็น
จิวเวลร่ี และมองวา่เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ      

 

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์   บริษทัได้ค่า  Royalty Fee 5% จากยอดขายใช่หรือไม่ 

ตอบโดย  
คุณดุษิต จงสุทธนามณี 

โดยปกติขอ้มูลยอ้นหลงัแบรนด์ DISAYA มียอดขาย 100 กว่าลา้นบาทในทุกปี   
แต่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ตอ้งยอมรับว่าธุรกิจไดรั้บ
ผลกระทบหมด 
       

       คุณสุเมธ: กล่าวเสริมว่าในเม่ือคณะกรรมการเห็นดว้ยในการซ้ือแบรนด์ และคิดว่า
คุม้ค่า และนาํไปต่อยอดดว้ย จึงขอฝากกรรมการดูแลต่อไปให้ใชแ้บรนด์น้ี ท่ีจะมาเป็น 
Business Extension และในการสร้างมูลค่าเพิ่มใหไ้ด ้และค่อยมาคุยกนัในปีต่อๆ ไป  

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์   
 

ในปีที่แล้วบริษัทที่ขายเคร่ืองหมายการค้าให้แก่บริษัทแพรนด้า น้ันมีการค้างเงินกู้ยืมอยู่
เท่าไหร่   

ตอบโดย  
คุณดุษิต จงสุทธนามณี 

บ ริษัท ท่ี ข า ย แบรนด์ นั้ น ค้ า ง เ งิ นกู้ ยื ม กับบ ริ ษัท ย่ อ ย  จํ า น วน เ งิ นปร ะม าณ   
30 ลา้นบาท และไดช้าํระคืนหน้ีเงินกูย้มืดงักล่าวเรียบร้อยแลว้  
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คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์   บริษทัผู้ประเมินอสิระ มีสรุปประเมินหรือยงั และสามารถอ่านได้ทีไ่หน 

ตอบโดย  
คุณดุษิต จงสุทธนามณี 

 เอกสารการประเมินเป็นเอกสารภายในของบริษทัฯ ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และไม่ไดเ้ผยแพร่   
  

       คุณสุเมธ:  ถา้บริษท่ีัประเมินไม่ไดเ้ป็นผู ้Expert ในการประเมินเหมือนการประเมิน
ทรัพยสิ์น เน่ืองจากเป็นแบรนดน์ั้นดูยาก 
 

      คุณดุษิต:  จะขอตรวจเช็คกับบริษทัผูป้ระเมินอีกคร้ังหน่ึง เพราะเอกสารของ   
ผูป้ระเมินจะมีระบุ “ลบัเฉพาะ” ถา้จะเผยแพร่ใหบุ้คคลท่ี 3 นั้นจะตอ้งขออนุญาตสอบถาม
บริษทัผูป้ระเมินก่อน 
 

       คุณสุเมธ:  ขอฝากถามวา่ ถา้ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมีประสบการณ์ดา้นน้ี จะขอดูว่าการ
วิเคราะห์การซ้ือแบรนดน์ั้นคุม้หรือไม่ และสามารถดูไดม้ั้ย 
 

      คุณดุษิต:  โดยสาระสาํคญัของการประเมินจะมีการนาํบริษทัท่ีอยู ่Tierเดียวกนักบัแบ
รนด ์DISAYA มาเปรียบเทียบ 
 

      คุณสุเมธ:  พวกท่ีซ้ือ License brand ท่ีเป็น World-class brand แต่แบรนด ์DISAYA 
สร้างแบรนดข้ึ์นมาเองในประเทศ และสร้าง Need Market และมีราคาแพง ตอนน้ีอาจจะ
ยอมขายเน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะไปต่อลาํบาก 
แต่ไม่ใช่ประเดน็ เพราะการสร้างแบรนดน์ั้น มี Goodwill มีมูลค่าข้ึนมา แต่ประเดน็คือ ซ้ือ
มาแลว้คุม้ค่ามั้ยจะนาํมาต่อยอดให้มีมูลค่าเพ่ิมก่ีเท่าอยูท่ี่ฝีมือของคนท่ีบริหารแลว้ว่าเขามี 
Business Plan มี Strategy แบบน้ีท่ีจะทาํใหแ้บรนดท่ี์บริษทัฯ ซ้ือลงทุนและโตต่อไป และ
จะไม่มาพดูอีกว่าไม่ก่ีปีขา้งหนา้ว่าตอนนั้นตดัสินใจแบบน้ี แต่ตอนน้ีเป็นอยา่งน้ี และก็จะ
ขาดทุนอีกเหมือนบริษทั คริสคอลไลน ์ท่ีมีกาํไรอยูช่่วงหน่ึง และถา้คิดต่อในการไปลงทุน
ทาํอยา่งอ่ืนไดม้ั้ยเพราะโรงงานสร้างแลว้อยูท่ี่วิธีคิดและบริหาร          
 

       คุณปรีดา: กล่าวเสริม บริษทัฯ มี Strategy ชดัเจนท่ีจะทาํจิวเวลร่ีท่ีเป็นทอง  และมี
ช่องทางจดัจาํหน่ายชดัเจน และถนดัอยูแ่ลว้ แต่แบรนด ์Prima Gold นั้นยงัไปไม่ถึงกลุ่ม
ลูกคา้ของแบดรนด์ DISAYA ดงันั้นถา้มีแบรนด์ DISAYA เขา้มาเสริมซ่ึงแบรนด์น้ี   
ขายในสงัคมกลุ่มสูงซ่ึงเป็นอีก Step หน่ึง   
 

   คุณปราณ:ี กล่าวเสริม คนท่ีนิยมสินคา้จะแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
 

    คุณสุเมธ:    ถา้บริษทัฯ ถนดัผลิต และมี Distribution ขอใหข้ายไดจ้ะไดเ้พิ่มมูลค่าใน
การลงทุน ใชฐ้านการผลิตของตนเองและใช ้Distribution Chanel ท่ีมีอยูโ่ดยไม่ไดล้งทุน
เพ่ิม และแบรนด ์DISAYA นั้นมีศกัยภาพ และ Step ต่อไปก็มารอดูว่าขายไดห้รือไม่ เป็น
อีกเร่ืองหน่ึง เพราะปกติเวลาซ้ือ License brand ของต่างประเทศ ดีไซน์เนอร์ก็จะเอา 
Collection ของแต่ละ Season มาให้เป็นไอเดียในการดีไซน์ แต่แบรนด ์DISAYA เป็น 
Local Brand ท่ีขายในประเทศ และเป็น Know-how ของคนท่ีคิดแบรนดข้ึ์นมา ว่าจะนาํ
สินคา้ไปพว่งกบัตลาดหรือลูกคา้กลุ่มสูงกต็ามท่ีขายอยูน่ั้นไดห้รือไม่เป็นเร่ืองของอนาคต 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการรายเดิมกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ

หน่ึงดงัน้ี 
 

1) คุณวรีะชัย  ตนัตกิลุ 
เห็นดว้ย 276,691,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.86 
ไม่เห็นดว้ย 58,126 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 
งดออกเสียง 328,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12 
บตัรเสีย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 277,077,503 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 

2) คุณรวฐิา  พงศ์นุชิต   
 
เห็นดว้ย 276,748,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88 
ไม่เห็นดว้ย 600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 328,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12 
บตัรเสีย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 277,077,503 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 

3) คุณปราโมทย์  เตยีสุวรรณ์ 
เห็นดว้ย 276,749,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88 
ไม่เห็นดว้ย 238,718 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 
งดออกเสียง 89,550 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บตัรเสีย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 277,077,503 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
สรุปที่ประชุม   มีมติอนุมติัการเสนอช่ือกรรมการทั้ง 3 คน ท่ีครบกาํหนดออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอีกวาระหน่ึง   
 

คุณวีระชัย  ตันติกุล  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  แจ้งต่อท่ีประชุมหลังจากการ                     
นบัคะแนนเสียงวาระน้ีเสร็จ โดยกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเลือกผมกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง แต่ทั้งน้ีผมจะรับเป็น
กรรมการเป็นการชัว่คราวเท่านั้น หลงัจากคณะกรรมการบริษทั ไดส้รรหาตวับุคคลมาแทนผมเม่ือไหร่ผมก็จะลาออก            
จากตาํแหน่งเม่ือนั้น  
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วาระที ่5      พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระชัย  ตันติกุล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน                   
ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณวีระชยั ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทั โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงพิจารณาจากผลประกอบการ                 
ของบริษทัฯ และความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกรรมการในแต่ละ
ท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาดว้ยวงเงินขออนุมติัประจาํปี 2564 ไม่เกิน 10.0 ลา้นบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัในฐานะกรรมการบริหาร ทั้งน้ีไดแ้นบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารและ
ผูบ้ริหารของปี 2563  ดงัรายละเอียดในหนา้ท่ี 18 ของเอกสารประกอบการประชุม 

 

สําหรับวาระน้ี การนบัคะแนนเสียง ไดแ้ยกคะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไวใ้นส่วนไม่มีสิทธิ                 
ออกเสียง โดยมีจาํนวนการถือหุ้นทั้งส้ิน 42,512,171 เสียง และไม่นบัรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนบัคะแนนเสียง        
โดยวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม              
ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 และไม่รวมจาํนวนหุน้ของผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง ตามมาตรา 33 
 
 
 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 234,236,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.86 
ไม่เห็นดว้ย 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย 328,168   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.14 
รวม 234,565,332 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่มีสิทธิออกเสียง  42,512,171 เสียง   

 

วาระที ่6    พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 และกาํหนดค่าตอบแทน   
 

ประธานฯ ขอใหคุ้ณวีระชยั ตนัติกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียด 
 

คุณวีระชยั  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้กระบวนการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี
สําหรับปี  2564 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ ง                   
นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนันต์กุล ผูส้อบบัญชี รับอนุญาตเลขท่ี 3844 หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผูส้อบบญัชี                   
รับอนุญาตเลขท่ี 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 แห่งบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั 
สํานกังาน อีวาย จาํกดั มีเครือข่ายครอบคลุม เป็นท่ียอมรับในหลายประเทศ ซ่ึงจะทาํให้มาตรฐานการตรวจสอบบญัชี             
ของบ ริษัทอยู่ ในระดับสากล  และกําหนด ค่ าสอบบัญ ชีประจํา ปี เ ป็นจํานวน เ งินไ ม่ เ กิน  3.20 ล้านบาท                     
ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล และผูส้อบบญัชีทั้ง 3 รายขา้งตน้รวมถึงบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือ
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทัแต่อย่างใดดังรายละเอียดในหน้าท่ี 19 ของเอกสาร
ประกอบการประชุม                 
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มีผู้ถอืหุ้นสอบถามดงันี ้
 

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์ 
 

ผมจําได้ว่าปีที่แล้วมีการคุยกันว่าท่านจะลองพิจารณาดูว่าจําเป็นมั้ ยที่จะยังคงให้   
ผู้สอบบัญชีที่เป็น  BIG 4 โดยเฉพาะบริษัทฯ มีสาขาในต่างประเทศน้อยลง แต่ท่านยังคง
พจิารณาใช้ผู้สอบบัญชี อีวาย หรือยังคงมีความจําเป็นอยู่เมื่อเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอืน่ที่
อยู่ใน List ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เก่งกว่าและถูกกว่า ถ้าเลอืกผู้สอบบัญชีรายอืน่น้ันจะทํา
ให้บริษทัฯ ลด Cost ลงหรือไม่  ขออธิบายให้ฟังด้วยครับ 

ตอบโดย  
คุณวีระชยั  ตนัติกลุ 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยให้ขอ้เสนอไวใ้น

ปีท่ีแลว้นั้น แต่ดว้ยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาํให้การจดัหา

บริษทัผูส้อบบญัชีรายอ่ืนไม่ทนั และประกอบกบัทางบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ไดมี้

การเสนอราคาในราคาท่ีบริษทัฯ รับได้ และเห็นสมควรอนุมติัใช้บริษทัผูส้อบรายเดิม

ต่อไป  และในปีหน้าท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการนาํผูส้อบบญัชีรายอ่ืนมา

เปรียบเทียบ  และพิจารณาคัด เ ลือกผู ้สอบบัญชีในราคา ท่ี เหมาะสมเ พ่ือแต่งตั้ ง   

ในปีถดัไป 

 

 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 276,838,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 

ไม่เห็นดว้ย 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 238,618 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 

บตัรเสีย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวม 277,077,503 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 

 

วาระที ่7     พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่วตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ข้อ 24 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณ ดุ ษิต  ช้ี แ จ ง ต่อ ท่ีประ ชุมว่ า เ พ่ื อบ ริหารจัดก าร ท่ี ดินว่ า ง เป ล่ า ให้ เ กิ ดประโยชน์ แ ก่ กิ จก าร                 
รายละเอียดของวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 
 

วตัถุประสงค์ ข้อ 24  
“ประกอบกิจการปลูกพืช ทาํไร่ ทาํสวนเกษตรผสม ปลูกสวนป่า” 
 
 
 
 
 
 



หน้า 19 จาก 21  

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์ 
 

นอกเหนือจาก Core Business ท่ีทาํอยู่นั้นคิดว่าจะมีการทาํธุรกิจประเภท   

ออแกนิค หรือ best food หรือว่ากญัชง กญัชาท่ีกาํไรฮิตอยูใ่นตอนน้ี เพ่ือเป็น

การเพ่ิมรายไดห้รือเปล่า หรือเพื่อแค่ท่ีจะปลูกกลว้ย เพื่อลดภาษี 

ตอบโดย  
คุณดุษติ จงสุทธนามณ ี

ปัจจุบนัมีกฎหมายออกมาเร่ืองการมีท่ีดินว่างเปล่าซ่ึงมีอตัราท่ีแตกต่างกัน

ออกไป ดงันั้นในระหว่างท่ีรอการขายท่ีดินว่างเปล่าน้ี อะไรท่ีสร้างประโยชน์

ได ้จึงสร้างประโยชน์ไวไ้ม่อยากให้เป็นท่ีดินรกร้าง แต่เร่ืองโครงการจะไป   

ทาํอะไรตามท่ีคุณสุเมธสอบถาม ยงัไม่มีเร่ืองนั้น 

     คุณสุเมธ:  คือเป็นการลดภาษีท่ีจะเกิดข้ึน โดยไม่มีการ Diversified ไป   

New Business ใดๆใช่มั้ย 

     คุณดุษติ:   บริษทัฯ ยงัไม่มีนโยบาย 

 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 276,749,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 328,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12 

บตัรเสีย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 277,077,503 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

       
วาระที่ 8    พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่วตัถุประสงค์
ของบริษทัฯ 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณดุษิต ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัดงัท่ีไดเ้สนอให้ท่ีประชุม   
ผูถื้อหุ้นพิจารณาในวาระท่ี 7 นั้น บริษทัฯ จึงตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3. โดยให้ใชข้อ้ความ
ต่อไปน้ีแทนทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียน 
 

                                 เดิม               “ ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจาํนวน 23 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
                  แกไ้ขเป็น    “ ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจาํนวน 24 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
 

 



หน้า 20 จาก 21  

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 
 

 

เห็นดว้ย 276,749,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 328,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12 

บตัรเสีย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 277,077,503 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที ่9     พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณดุษิต ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึงระเบียบวาระอ่ืนว่าคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัในการ                  
จดัประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น จึงกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น               
เป็นการล่วงหนา้ในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม โดยผ่านทาง Website ของบริษทัฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนท่ี                  
ผูถื้อหุ้นจะจดัทาํเป็นหนงัสือถึงคณะกรรมการบริษทัในภายหลงั และหลงัจากท่ีคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น
เสนอ โดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่าน Website ของบริษทัฯ                     
และผา่นช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนการประชุม และแจง้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุม  

 

ทั้ ง น้ีในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2563 น้ีไม่ มีผู ้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมมาย ังบริษัท                     
เป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด เวน้แต่ จะมีผูถื้อหุ้นเสนอตามขอ้กาํหนดกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั             
พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กาํหนดว่า “ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 
จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชุมอีกก็ได”้ จึงมีวาระท่ี 9 ไวร้องรับตาม
กฎหมายท่ีกาํหนด  

 
 

ประธานท่ีประชุมสอบถามท่ีประชุมว่ามีท่านใดเสนอวาระอ่ืนหรือไม่ สรุปในท่ีประชุมไม่มีการเพ่ิมเร่ืองอ่ืน
ใดในวาระอ่ืนๆ  
            
 
 
 
 
 
 




