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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จาํกัด (มหาชน) 
 

 

วัน เวลา และสถานที�ประชุม 

ประชุมเมื�อวนัศุกร์ที�  20 เมษายน  2561  เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ 

คอนเวนชั�น เลขที� 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี� เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 
กรรมการที�เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสธุรรม   ชชัวาลวงศ์  ประธานกรรมการ  

 2.  ดร.พิบลูย์   ลิมประภทัร  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายกอบศกัดิ�   พงศ์พนรัตน์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายวิจิตร   วิชยัสาร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

5. นายสมเชาว์   ตนัฑเทอดธรรม  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

6. นายวิเชียร   ศิลาพชัรนนัท์ /1  กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ (สายบริหาร) 

7. นายสมนกึ   ตนัฑเทอดธรรม  กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ 

 

หมายเหต ุ:  1. /1นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์ เป็นผู้บริหารสงูสดุของสายบญัชีและการเงิน (CFO) 

   2. สดัสว่นของกรรมการที�เข้าร่วมประชมุ คิดเป็นร้อยละ ��� ของกรรมการทั �งหมด   

 

ผู้สอบบัญชีที�เข้าร่วมประชุม จากบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ได้แก่  นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ� และ 

นางสาวกรวิภา ยอดขํา 

        

ผู้แทนจากสํานักกฎหมาย เพื�อเป็นสกัขีพยานและตรวจสอบการตรวจนบัคะแนน ได้แก่ นาย ก.  อมรสนุทร 

เริ�มการประชุม  เวลา 14.30 น. 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จาํกัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขที� บมจ.0107546000385 

เลขที� 1/765 หมู ่17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คคูต อ.ลําลกูกา  จ.ปทมุธานี  12130 

โทรศพัท์  +66(0) 2993-5080-7  โทรสาร  +66(0) 2993-5089   www.ncgroup.co.th 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1 
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นางสาวอญัชิสา  อตุพรม ทําหน้าที�เป็นพิธีกรในการประชุมครั �งนี � ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นทุกท่าน 

ที�มาร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และได้แจ้งให้ที�

ประชุม ทราบว่า มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมทั �งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั �งสิ �น จํานวน 44 ราย 

นับเป็นจํานวนหุ้ นได้ 858,127,187 หุ้ น จากหุ้ นทั �งหมด 1,245,283,691 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 68.9102  ของ

จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 
 

ก่อนที�จะเริ�มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี �แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

และวิธีการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ สรุปได้ดงันี � 

1. ผู้ ถือหุ้ นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที�

ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน 

2. วิธีการนบัคะแนนเสียง คือ � หุ้น เท่ากบั 1 เสียง 

3. เมื�อผู้ดําเนินการประชุม แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดําเนินการประชุมจะเรียนถามใน

ทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ คัดค้านหรืองดออกเสียง 

ผู้ดําเนินการประชมุจงึจะสรุปคะแนนในวาระนั �นๆ หากมีผู้ ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง 

ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที�บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ �น เพื�อให้เจ้าหน้าที�เก็บบัตร

ลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้ นที�เข้าร่วมประชุม  และ

สรุปผลให้ที�ประชมุทราบ 

4. สําหรับผู้ รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมซึ�งผู้มอบฉันทะมีคําสั�งระบุการลงคะแนนเสียงมาใน

หนงัสือมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้วนั �น ไมต้่องลงคะแนนในบตัร เนื�องจากบริษัทจะนบัคะแนนเสียง

ตามรายละเอียดที�ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั �น ผู้ ดําเนินการประชุมจะแจ้งผลการ

ลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ที�ประชมุรับทราบ 

5. หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื�อ นามสกุล 

และซกัถามได้ตามวาระที�เกี�ยวข้อง หากท่านใดประสงค์ที�จะเสนอความคิดเห็นอื�นใดที�ไม่ได้อยู่

ในวาระการประชมุ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที� 9 พิจารณาเรื�องอื�นๆ 

6. และเพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ในการลงคะแนนเสียง วาระที� 5 พิจารณา

อนมุตัิการเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระนั �น บริษัทฯ จะดําเนินการ

ให้เลือกกรรมการได้ทีละท่าน โดยทําตามขั �นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื�น ดงัที�ได้กล่าว

มาแล้ว 
 

หลังจบการชี �แจง  นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที�เป็นประธานในที�

ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พร้อมกบักล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้ ดําเนินการ

ประชมุตามระเบียบวาระ ทั �งนี � นายสมเชาว์ ได้เชิญให้ นางสาวอญัชิสา  อตุพรม พิธีกรเป็นผู้ ชี �แจงรายละเอียด

วาระการประชมุตอ่ไป  
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วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหารเสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 

ประจําปี 2560 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 21 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดสําเนารายงานการประชมุที�ได้จดัสง่ให้ผู้

ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว 

ไม่มีผู้ขอเสนอเปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุม ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้เสนอให้ที�

ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมต ิ

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี�ประชุม 

ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงทั �งหมด

ของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 

 

 

 

 

 

 

วาระที� 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหารเสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน

รอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ ดงัรายละเอียดตามที�ปรากฏในรายงานประจําปี 

ซึ�งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้วก่อนการประชมุ โดยสรุปสาระสําคญัดงันี � 

 ผลการดําเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2560 เท่ากับ 2,355 ล้านบาท แต่เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปี 2559 ซึ�งมียอดขาย 2,334 ล้านบาท  เพิ�มขึ �นร้อยละ 0.9   

 ผลการดําเนินงานด้านยอดโอนรายปี : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2560 เท่ากับ 1,425 ล้านบาท ซึ�งเมื�อ

เปรียบเทียบกบัปี 2559 ซึ�งมียอดโอน 1,402 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 1.6   

 เป้าหมายการดําเนินงานปี 2561 : บริษัทฯ ตั �งเป้าหมายยอดขายที� �,70� ล้านบาท และตั �งเป้าการโอน

กรรมสิทธิ� ที� �,��� ล้านบาท และขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการ มลูค่ารวม 2,230 ล้านบาท 

ซึ�งมีทั �งประเภทแนวราบและแนวสงู 

และสําหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุริต (CAC) ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ�งในแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน

การตอ่ต้านการทจุริต ไปแล้วนั �น 

เห็นด้วย 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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 บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญักบัโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างยิ�ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต ตั �งแต่ปี 

2549 และพัฒนามาอย่างต่อเนื�อง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการ

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบ อีกทั �ง ปลกูฝังการปฏิบตัิหน้าที�ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้วยความ

ซื�อสตัย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื�อนําไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั�งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

กําหนดนโยบายการป้องกนัและต่อต้านการทุจริต ไว้ในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ�งบุคลากรทุกระดบั

ของ  บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 

 อีกทั �ง บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที�รวดเร็วเป็นธรรม โดย

มุง่หวงัวา่พนกังานทกุคนจะร่วมกนัสอดสอ่งดแูลการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจ เพื�อผลกัดนัให้เกิดการดําเนินธุรกิจที�โปร่งใส อนันํามาซึ�งความยั�งยืนในระยะยาวของบริษัท 

 โดยในปี 2560 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี�ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั�น การ

กํากับดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที�เป็น

สาระสําคัญเกี�ยวกับการดําเนินคดีที�เกี�ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม  

 นอกจากนี � บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกี�ยวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นต่อผู้ ถือหุ้นและ

ประชาชนทั�วไป ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท รายงานประจําปี และรายงานความยั�งยืน เป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารขอให้ที�ประชมุซกัถามหากมีข้อสงสยัเกี�ยวกบัรายงานผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และเมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม ประธานเจ้าหน้าที�บริหารจึงสรุปว่าที�ประชุม

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที�เสนอ 

 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจาํปีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ประจําปีสิ �นสุด 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ ซึ�งผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ�งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ

หนงัสือเชิญประชมุนี �แล้วก่อนการประชมุ โดยสรุปสาระสําคญัดงันี � 

 
 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 

        ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,765.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 

331.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.5 เนื�องจากสินค้าคงเหลือลดลง 
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         หนี �สิน 

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี �สินรวม 2,275.9 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที�  31 

ธันวาคม 2559 จํานวน 355.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 13.5  เนื�องจากเงินกู้ ยืมระยะสั �นและระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงิน และเงินกู้ ยืมจากกรรมการลดลง 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที�  31 ธันวาคม 2560 และ วันที�  31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 

2,489.3 ล้านบาท และ 2,465.3 ล้านบาท ตามลําดบั หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 1 

 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

รายได้ของบริษัททั �งจํานวนมาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการขายบ้านจัดสรร

พร้อมที�ดินเป็นหลกั 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,457 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปี 2559 ซึ�งมีรายได้รวม 1,436 

ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 1.5 เนื�องจากรายได้จากการขายเพิ�มขึ �น 23.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7  

ปี 2560 บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที�ดิน ประเภทบ้านเดี�ยวที� 816.5 

ล้านบาท รองลงมา คือประเภทอาคารชุด 239.1 ล้านบาท, ทาวน์เฮ้าส์ 216.3 ล้านบาท  และบ้านแฝด 153.2 

ล้านบาท รวมทั �งสิ �น 1,425.1 ล้านบาท ซึ�งเพิ�มขึ �นจากปี 2559 ที� 2% 

  

กราฟแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะคาํสั� งซื �อของลูกค้า  

โดยในปี 2560 มีสดัสว่นบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสั�งสร้าง เท่ากบัร้อยละ 95, 

ร้อยละ 2 และร้อยละ 3 ตามลําดบั 

ขณะที�ในปี 2559 มีสดัสว่นบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสั�งสร้าง เท่ากบัร้อยละ 78 

ร้อยละ 3 และร้อยละ 19 ตามลําดบั 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที�สําคัญ ได้แก่  

อตัราสว่นหนี �สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ในปี 2560 อยู่ที� 0.91 จาก 1.07 เท่า ในปี 2559 แตอ่ย่างไร

ก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ ในระดับความเสี�ยงที�บ ริษัทยอมรับได้ ไม่สูงกว่าค่าเฉลี�ยกลุ่มบริษัท

อสงัหาริมทรัพย์ 

เปอร์เซน็ต์อตัรากําไรขั �นต้น ปี 2560 มีอตัราอยู่ที� 33.43%  

 

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหารขอให้ที�ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใด

ซกัถาม จงึขอให้ที�ประชมุอนมุตัิงบการเงินดงักลา่ว 
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จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมต ิ

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี�ประชุม 

        ที�ประชุมมีมติพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับ

มอบฉนัทะที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 

 

 

 

 

 

 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2560 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน

ปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล โดยชี �แจงตอ่ที�ประชมุดงันี � 

 ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 

51 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี 

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจด

ทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื�นกําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกวา่นั �น 

จากผลการดําเนินงานในปี 2560 ที�ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน

24,012,124.31 บาท ดังนั �น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาจัดสรรเงิน

สํารองตามกฎหมาย จํานวน 1.1 ล้านบาท สําหรับผลประกอบการปี 2560 ทําให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมี

ทุนสํารองตามกฎหมาย 69,150,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.55 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจด

ทะเบียน 1,245,284,305 บาท)  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษี และ

สํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั �งนี � การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ  เช่น  

ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องในการ

บริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื�อนไขที�การดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท

และผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

ดงันั �น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 เนื�องจากบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื�อเป็นเงินทุนหมนุเวียนใช้

จ่ายในการดําเนินงานของบริษัท 

เห็นด้วย 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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ประธานเจ้าหน้าที�บริหารขอให้ที�ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใด

ซกัถาม จึงขอให้ที�ประชุมอนุมตัิการจดัสรรกําไร และการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 

2560 ดงักลา่ว 

จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมต ิ

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี�ประชุม 

ที�ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 

2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 

 

 

 

 

 

 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารแจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั �ง กรรมการจะต้องออกจาก

ตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้เคียงที�สุดกับส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�ออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลังจด

ทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผู้ออกจาก

ตําแหน่ง โดยกรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั �งใหมไ่ด้ โดยในปีนี �มีกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง ดงันี � 

 

1. นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์  กรรมการที�เป็นผู้บริหาร  

2. นายสมนกึ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

3. นายรังสรรค์ นนัทกาวงศ์   กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

 

เนื�องจากกรรมการท่านที� 3 ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั �งแต่วันที� 16 

เมษายน 2561 ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็น

บุคคลที�มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที�ได้กําหนดไว้ในกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และมีความรู้

ความสามารถ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั �ง

เห็นด้วย 858,121,362 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 16,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0019 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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กรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระทั �ง 2 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง โดยในวาระนี �

กรรมการที�ครบวาระทั �ง 2 ท่าน ขอไมเ่ข้าร่วมประชมุ จนกวา่การพิจารณาวาระนี �จะแล้วเสร็จ 

 

จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมต ิ

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ได้กล่าวเสนอให้ที�ประชุมลงมติเลือกกรรมการ ทั �ง 2 ท่าน เข้าดํารง

ตําแหน่งเป็นรายบคุคล ดงันี � 

 

ท่านแรก นายวิเชียร   ศิลาพัชรนันท์  กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

 
มตทิี�ประชุม 

                     ที�ประชมุมีมติพิจารณาอนมุตัิเลือกนายวิเชียร   ศิลาพชัรนนัท์ เป็นกรรมการบริษัทฯ  ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 

 

ท่านที�สอง นายสมนึก   ตันฑเทอดธรรม กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

 
มตทิี�ประชุม 

        ที�ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกนายสมนึก   ตันฑเทอดธรรม  เป็นกรรมการบริษัทฯ  ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 

 

 

 

 

 

 

 

 (พิธีกรกล่าวเชิญกรรมการทั �ง 2 ท่าน ที�ได้รับการเลือกตั �งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ�ง

เข้าห้องประชมุ) 

 

เห็นด้วย 857,612,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9388 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 525,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0612 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

เห็นด้วย 857,612,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9388 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 525,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0612 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที� 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้แจ้งต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ได้พิจารณาหลกัเกณฑ์คา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั แล้วเห็นว่าหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวมี

ความสอดคล้องกับภาระหน้าที�ของกรรมการ  และอยู่ในระดบัที�แข่งขนัได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และสงูเพียง

พอที�จะดแูลและรักษากรรมการที�มีคณุสมบตัิที�ต้องการ จงึเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที�ประชุม

ผู้ ถือหุ้ นกําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที�ผ่านมา โดยมี

รายละเอียดดงันี � 

 

  1. คา่เบี �ยประชมุคณะกรรมการบริษัท 

   -   ประธานกรรมการ   50,000 บาท ตอ่ครั �งการประชมุ 

   -   กรรมการ   20,000 บาท ตอ่ครั �งการประชมุ 

  2. คา่ตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท 

   -   ประธานกรรมการ   440,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 

   -   กรรมการ    -ไมม่-ี 

  3. คา่เบี �ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

   -   ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท ตอ่ครั �งการประชมุ 

   -   กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ตอ่ครั �งการประชมุ 

  4. คา่ตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ 

   -   ประธานกรรมการตรวจสอบ  200,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 

   -   กรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 

  5. คา่เบี �ยประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

   -   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   30,000 บาท ตอ่ครั �งการประชมุ 

   -   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน             20,000 บาท ตอ่ครั �งการประชมุ 

    6. โบนสัจากผลการดําเนินงาน ปี 2560 และสิทธิประโยชน์อื�น    -ไมม่-ี 

 

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหารขอให้ที�ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใด

ซกัถาม จงึขอให้ที�ประชมุอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 ดงักลา่ว 

 

จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมต ิ

 ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นทั �งหมดที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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มตทิี�ประชุม 

 ที�ประชมุมีมติพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงทั �งหมดของ

ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 

 

 

 

 

 

 

วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประจาํปี 2561 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที�

ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตั �งผู้สอบบัญชีในสงักดัของ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2561 ดงัมีรายชื�อผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี � 

1. นายพีระเดช   พงษ์เสถียรศกัดิ�  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4752 หรือ  

2. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 6838 หรือ 

3. นายพจน์   อศัวสนัติชยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4891 หรือ 

4. นายสวุฒัน์   มณีกนกสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 8134   

และเสนออนมุตัิกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2561 ของบริษัท เป็นเงินจํานวน  1,190,000 บาท 

ซึ�งเป็นอตัราที�ลดลงจากปีที�ผ่านมา  ทั �งนี �ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื�นๆ ตามที�ได้จ่ายจริง  

 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารขอให้ที�ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใด

ซกัถาม ประธานเจ้าหน้าที�บริหารจึงขอให้ที�ประชมุอนุมตัิแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี และค่าสอบบญัชี ประจําปี 2561 

ดงักลา่ว 

จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมต ิ

 เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี�ประชุม 

 ที�ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ปะจําปี 2561 ด้วย

คะแนนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 

 

 

 

 

เห็นด้วย 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที� 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที� 36 

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที�แก้ไขเพิ�มเติมโดยคําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 

21/2560 เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ

ที� 36 เพื�อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที�แก้ไขเพิ�มเติมโดยคําสั�ง

หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 21/2560 ดงันี � 

 

“ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายในสี� (4) 

เดือนนบัแตว่นัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า 

“การประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือ

หุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จะ

เข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม  ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี � คณะกรรมการ

ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี�สิบห้าวนั นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที�คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทั �งหลาย

ซึ�งเข้าชื�อกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื�น ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคบัไว้นั �นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี�สิบ

ห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี � ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที�

คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นที�เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและ

อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามครั �งใด 

จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 38 ผู้ ถือหุ้นตามวรรค

สามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั �งนั �นให้แก่บริษัท” 

 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารขอให้ที�ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใด

ซกัถาม ประธานเจ้าหน้าที�บริหารจงึขอให้ที�ประชมุอนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที� 36 ดงักลา่ว 

 

เห็นด้วย 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมต ิ

 ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นทั �งหมดที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มตทิี�ประชุม 

 ที�ประชุมมีมติพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อที� 36 ด้วยคะแนนเสียงทั �งหมด

ของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระที� 9 พจิารณาเรื�องอื�นๆ 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สอบถามที�ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดต้องการซักถามในเรื�องอื�นใด

หรือไม ่

คุณชญานุช  กัณหปกรณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้

สอบถามดงันี � 

1. ขอทราบเหตผุลที�กรรมการลาออก 1 ท่าน 

2. ตามที�มีการรณรงค์เรื�องความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ และการกําหนดจํานวนปีใน

การดํารงตําแหน่ง ไมท่ราบวา่บริษัทฯ ได้มีการดําเนินการเรื�องเหลา่นี �หรือไม ่อย่างไร 

3. จากรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้านยอดขายและยอดโอนที�ไมส่งูมาก และบริษัท

ฯ ได้งดจ่ายเงินปันผลมาเป็นเวลา 2 ปีแล้วนั �น บริษัทฯ ได้มีการตั �งเป้าการเติบโตของรายได้

ในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปีหรือไม ่และคาดการณ์วา่จะปันผลได้ในปีใด 

 

คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงคําถามข้อที�  1 ว่าการ

ลาออกของกรรมการท่านดงักลา่ว เนื�องจากเหตผุลเรื�องภาระสว่นตวัที�เพิ�มมากขึ �น  

ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี �แจงคําถามข้อที�  2 ว่า

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักอยู่เสมอถึงระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการอิสระว่าไม่ควร

ดํารงตําแหน่งนานเกินไป และมีการเสนอในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าควรมีการกําหนดระยะเวลาใน

การดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี แต่เนื�องจากปัญหาเรื�องการสรรหาบุคคลเพื�อเข้ามาทําหน้าที�

กรรมการอิสระที�ต้องมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระ รวมถึงต้องมีความรู้ในธุรกิจอสงัหาซึ�งเป็นธุรกิจ

เห็นด้วย 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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หลกัของบริษัทฯ นั �น เป็นเรื�องยาก แต่ทั �งนี �คณะกรรมการบริษัท ขอรับข้อเสนอแนะนี �ไว้พิจารณาและหารือใน

การประชมุคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชี �แจงคําถามข้อที� 3 ว่าบริษัทฯ มีการปรับ

กลยทุธ์ ในการบริหารบางสว่น มีการปรับรูปแบบสินค้าโดยการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ  เข้ามาใช้ และปรับโปรโมชั�น

ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องตลาดที�มีความเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื�อเพิ�มยอดขายให้เป็นไปตาม

เป้าที�บริษัทฯ ได้ตั �งไว้ เมื�อพิจารณาจากยอดขายตั �งแตต้่นปีพบวา่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และหากบริษัทฯ

ได้รับการตอบรับดีอย่างสมํ�าเสมอตลอดปีนี � บริษัทคาดวา่จะจ่ายปันผลได้ 

คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ ผู้ถือหุ้ นสอบถามเพิ� มเติมว่า หากดูอัตราการติบโตของ

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทมีน้อย จึงต้องการทราบว่าบริษัทฯ มีแหล่งรายได้คงที�อื�น

นอกจากการขายบ้านซึ�งเป็นสินค้าหลกัหรือไม่ และมีความประสงค์ให้บริษัทจ่ายปันผลทุกปีโดยอาจจะจ่าย

มากหรือน้อยก็ได้ 

คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชี �แจงว่า บริษัทฯ มีห้องชดุ (Apartment) ให้

เช่า และมีแผนที�จะลงทุนเพิ�มเติม  รวมถึงมีการศกึษาการทําธุรกิจที�จะก่อให้เกิดรายได้จากโครงการที�บริษัทฯ 

ดําเนินงานอยู่อีกด้วย 
 

ในระหว่างการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติม ทําให้มีผู้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 

ราย นบัเป็นจํานวนหุ้น 70,605,991 และโดยการมอบฉนัทะ 24 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้น  787,546,958 หุ้น รวม

เป็นจํานวนหุ้นทั �งสิ �น 858,152,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.9122 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ

บริษัทฯ  

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ�มเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึง

กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ น ที�กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี � อีกทั �งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที�มี

ประโยชน์ และกลา่วปิดประชมุ 

   
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

ลงชื�อ        ประธานที�ประชมุ 

          ( นายสธุรรม  ชชัวาลวงศ์ ) 

ลงชื�อ __________________________          _ผู้ รับรองรายงานการประชมุ 

               ( นายวิเชียร  ศิลาพชัรนนัท์ ) 

 

ลงชื�อ                                                 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

            ( นางสาวพรทิพย์ภา  ชีวเรืองโรจน์ ) 


