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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่  26 เมษำยน  2562  เวลำ 15.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิรำเคิล   แกรนด์ 
คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 

 
(เวลำเร่ิมประชมุเล่ือนจำกเดิมที่ 14.30 น.เป็น 15.00 น.เนื่องจำกฝนตกหนกัท ำให้ไฟฟำ้ดบัที่โรงแรมและบริเวณ
ใกล้เคียงเป็นเวลำนำน) 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นำยสธุรรม   ชชัวำลวงศ์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ  

1. 2.  ดร.พิบลูย์   ลิมประภทัร กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ  พิจำรณำคำ่ตอบแทนและก ำกบัดแูล  
กิจกำร 

3. นำยกอบศกัด์ิ   พงศ์พนรัตน ์ กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 
    กรรมกำรสรรหำ  พิจำรณำคำ่ตอบแทนและก ำกบัดแูลกิจกำร 
4. นำยวิจิตร   วิชยัสำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
5. นำยสมเชำว์   ตนัฑเทอดธรรม กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร  

กรรมกำรสรรหำ  พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำร  
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

6. นำยวิเชียร   ศิลำพชัรนนัท์ /1 กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ 
รองกรรมกำรผู้จดักำร (สำยงำนบริหำร) 

7. นำยสมนกึ   ตนัฑเทอดธรรม กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จดักำร 
 
หมำยเหต ุ:  1. /1นำยวิเชียร ศิลำพชัรนนัท์ เป็นผู้บริหำรสูงสุดของสำยบญัชแีละกำรเงิน (CFO) 
   2. สดัส่วนของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชมุ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมกำรทัง้หมด   
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และเป็นสกัขีพยำนในกำรตรวจสอบกำรนบัคะแนน  จำกบริษัทสอบบญัชีธรรม
นิติ จ ำกดั ได้แก ่ นำยพีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ และนำยทศพร  ค ำแสง      
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เร่ิมการประชุม  เวลา 15.00 น. 

นำงสำวณฐัณมนต์  ศรัณธัชวงศ์ ท ำหน้ำที่เป็นพิธีกรในกำรประชมุครัง้นี ้ได้กล่ำวต้อนรับผู้ ถือหุ้นทกุ
ทำ่น ที่มำร่วมกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) และได้แจ้ง
ให้ที่ประชมุ ทรำบวำ่ มีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเอง และโดยกำรมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ จ ำนวน 35 รำย 
นับเป็นจ ำนวนหุ้นได้ 891,019,203 หุ้ น จำกหุ้นทัง้หมด 1,245,283,691 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 71.5515  ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ยได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 

 

กอ่นที่จะเร่ิมพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุม พิธีกรได้ชีแ้จงวิธีปฏิบติัในกำรออกเสียงลงคะแนน
และวิธีกำรนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวำระกำรประชมุ สรุปได้ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบตัรลงคะแนนที่
ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน 

2. วิธีกำรนบัคะแนนเสียง คือ 1 หุ้น เทำ่กบั 1 เสียง 
3. เม่ือผู้ด ำเนินกำรประชมุ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในแต่ละวำระ ผู้ ด ำเนินกำรประชมุจะเรียนถำมใน

ทุกๆ วำระว่ำจะมีผู้ ใดคัดค้ำนหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ำไม่มีผู้ คัดค้ำนหรืองดออกเสียง 
ผู้ด ำเนินกำรประชมุจงึจะสรุปคะแนนในวำระนัน้ๆ หำกมีผู้ ใดคดัค้ำนหรือประสงค์จะงดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ เก็บบัตร
ลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่เข้ำร่วมประชุม  และ
สรุปผลให้ที่ประชมุทรำบ 

4. ส ำหรับผู้ รับมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุมซึ่งผู้ มอบฉันทะมีค ำสั่งระบุกำรลงคะแนนเสียงมำใน
หนงัสือมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้วนัน้ ไมต้่องลงคะแนนในบตัร เนื่องจำกบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
ตำมรำยละเอียดที่ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ หลังจำกนัน้ ผู้ ด ำเนินกำรประชุมจะแจ้งผลกำร
ลงคะแนนในแตล่ะวำระให้ที่ประชมุรับทรำบ 

5. หำกผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดมีควำมประสงค์จะซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นำมสกุล 
และซกัถำมได้ตำมวำระทีเ่ก่ียวข้อง หำกทำ่นใดประสงค์ที่จะเสนอควำมคิดเห็นอืน่ใดที่ไมไ่ด้อยูใ่น
วำระกำรประชมุ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ในวำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ 

6. และเพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ ดี ในกำรลงคะแนนเสียง วำระที่ 5 พิจำรณำ
อนมุติักำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระนัน้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำร
ให้เลือกกรรมกำรได้ทีละท่ำน โดยท ำตำมขัน้ตอนกำรลงคะแนนเหมือนวำระอื่น ดงัที่ได้กล่ำว
มำแล้ว 

 

หลังจบกำรชีแ้จง  นำยสุธรรม ชัชวำลวงศ์ ประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่
ประชมุ ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 พร้อมกบักล่ำวต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม 
และประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำยสมเชำว์ ตนัฑเทอดธรรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้ด ำเนินกำรประชมุ
ตำมระเบียบวำระ ทัง้นี ้นำยสมเชำว์ ได้เชิญให้ นำงสำวณฐัณมนต์  ศรัณธัชวงศ์ พิธีกรเป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียด
วำระกำรประชมุตอ่ไป  
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ ำปี 2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 20 เมษำยน 2561 ตำมรำยละเอียดส ำเนำรำยงำนกำรประชมุที่ได้จดัส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

ไมมี่ผู้ ขอเสนอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขรำยงำนกำรประชมุ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้เสนอให้ที่
ประชมุพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำว 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม 
ที่ประชมุมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561  
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2561 และรับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร ดงัรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้วกอ่นกำรประชมุ โดยสรุปสำระส ำคญัดงันี ้
 

 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนยอดขำยรำยปี : บริษัทฯ มียอดขำย ปี 2561 เท่ำกับ 2,534 ล้ำนบำท แต่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 ซึง่มียอดขำย 2,347 ล้ำนบำท  เพิ่มขึน้ร้อยละ 8   

 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนยอดโอนรำยปี : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2561 เท่ำกับ 1,735 ล้ำนบำท ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 ซึง่มียอดโอน 1,425 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 22   

 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนปี 2562 : บริษัทฯ ตัง้เป้ำหมำยยอดขำยที่ 2,800 ล้ำนบำท และตัง้เป้ำกำรโอน
กรรมสิทธ์ิ ท่ี 1,800 ล้ำนบำท และขยำยกำรลงทนุในโครงกำรใหม ่5 โครงกำร มลูคำ่รวม 3,133 ล้ำนบำท ซึง่
เป็นประเภทแนวรำบทัง้หมด 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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 และส ำหรับควำมคืบหน้ำของกำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต (CAC) ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็นหนึง่ในแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำร
ตอ่ต้ำนกำรทจุริต ไปแล้วนัน้ 
 บริษัทฯ ตระหนกัและให้ควำมส ำคญักบัโครงกำรแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) 
ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตเป็นอย่ำงย่ิง โดยบริษัทฯ มีนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ตัง้แต่ปี 
2549 และพฒันำมำอยำ่งตอ่เนื่อง ตลอดจนสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลำกรทกุระดบัมีจิตส ำนกึในกำรตอ่ต้ำน
กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ อีกทัง้ ปลูกฝังกำรปฏิบติัหน้ำที่ตลอดจนกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ 
สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน ำไปสู่กำรเจริญเติบโตอย่ำงยัง่ยืน คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนด
นโยบำยกำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจริต ไว้ในจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งบุคลำกรทุกระดับของ  
บริษัทฯ จะต้องปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด 
 อีกทัง้ บริษัทฯ จดัให้มีชอ่งทำงรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนกำรตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม โดย
มุง่หวงัวำ่พนกังำนทกุคนจะร่วมกนัสอดส่องดแูลกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณใน
กำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อผลกัดนัให้เกิดกำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อนัน ำมำซึง่ควำมยัง่ยืนในระยะยำวของบริษัท 
 โดยในปี 2561 พบว่ำ ไม่มีข้อร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสเก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหำ หรือข้อบกพร่องที่เป็น
สำระส ำคญัเก่ียวกับกำรด ำเนินคดีที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม  
 นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบำยเก่ียวกบักำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ต่อผู้ ถือหุ้นและ
ประชำชนทัว่ไป ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนควำมยัง่ยืน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรขอให้ที่ประชมุซกัถำมหำกมีข้อสงสยัเก่ียวกบัรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และเม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดซกัถำม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจึงสรุปว่ำที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2561 ตำมที่เสนอ 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุติังบกำรเงินของบริษทั ประจ ำปีสิน้สุด ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุนีแ้ล้วกอ่นกำรประชมุ โดยสรุปสำระส ำคญัดงันี ้
 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,249.6 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 
515.6 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 10.8 เนื่องจำกสินค้ำคงเหลือลดลง 
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หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีหนีสิ้นรวม 1,952.8 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2560 จ ำนวน 323.1 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 14.2  เนื่องจำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงิน และเงินกู้ ยืมจำกกรรมกำรลดลง 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 และ วันที่  31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 

2,585.6 ล้ำนบำท และ 2,489.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.9 
 
 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  
รำยได้ของบริษัททัง้จ ำนวนมำจำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ โดยมีรำยได้จำกกำรขำยบ้ำนจดัสรร

พร้อมท่ีดินเป็นหลกั 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรำยได้รวม 1,782.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 ซึง่มีรำยได้รวม 1,457 

ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.3 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึน้ 310.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.8  
 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ ได้แก่  
อตัรำส่วนหนีสิ้นตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น ในปี 2561 อยูท่ี่ 0.64 จำก 0.91 เทำ่ ในปี 2560 แตอ่ยำ่งไรก็

ตำมอตัรำส่วนดงักล่ำวยงัอยูใ่นระดบัควำมเส่ียงทีบ่ริษัทยอมรับได้ ไมสู่งกวำ่คำ่เฉล่ียกลุม่บริษทัอสงัหำริมทรัพย์ 
 

เปอร์เซ็นต์อตัรำก ำไรขัน้ต้น ปี 2561 มีอตัรำอยูท่ี่ 33.09%  
 
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรขอให้ที่ประชุมซกัถำมหำกมีข้อสงสัย และเม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใด

ซกัถำม จงึขอให้ที่ประชมุอนมุติังบกำรเงินดงักล่ำว 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับ

มอบฉนัทะที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

 
 
 
 
 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 



 - 6 - 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล 

ประธำนกรรมกำรบริหำรเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุติักำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนนิงำนปี 
2561 และกำรจำ่ยเงินปันผล โดยชีแ้จงตอ่ที่ประชมุดงันี ้

 ตำมมำตรำ 116 แหง่พระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 
51 บริษัทต้องจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ำรองไมน้่อยกวำ่ร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปี หกั
ด้วยยอดเงินขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่ทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
เว้นแตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมำยอื่นก ำหนดให้ต้องมีทนุส ำรองมำกกวำ่นัน้ 

จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทมีผลก ำไรสุทธิจ ำนวน
99,164,811.13 บำท ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจงึเหน็ควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำจดัสรรเงินส ำรอง
ตำมกฎหมำย จ ำนวน 5 ล้ำนบำท ส ำหรับผลประกอบกำรปี 2561 ท ำให้งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทมีทนุส ำรอง
ตำมกฎหมำย 74,150,000 บำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 5.95 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทนุจดทะเบียน ช ำระ
แล้ว 1,245,284,691 บำท)  

บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหกัภำษี และ
ส ำรองตำมกฎหมำยของงบกำรเงินรวม ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลให้น ำปัจจยัตำ่ง ๆ มำพิจำรณำประกอบ  เช่น  
ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ และปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในกำร
บริหำรงำนของบริษัท โดยอยูภ่ำยใต้เง่ือนไขที่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้องกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอ่บริษัท
และผู้ ถือหุ้นของบริษัท จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ งบกำรเงินรวมของบริษัทมีผลก ำไรสุทธิ 
จ ำนวน 96,300,693.21 บำท 

ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจงึเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำจำ่ยเงินปันผล ในอตัรำ
หุ้นละ 0.030 บำท โดยก ำหนดจำ่ยปันผลในวนัที่ 15 พฤษภำคม 2562 และก ำหนดให้มีวนัก ำหนดรำยชื่อผู้ ถือ
หุ้นที่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผลในวนัที่ 15 มีนำคม 2562  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรขอให้ที่ประชุมซกัถำมหำกมีข้อสงสัย และเม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใด
ซกัถำม จงึขอให้ที่ประชมุอนมุติักำรจดัสรรก ำไร และกำรจำ่ยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 
ดงักล่ำว 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม 
ท่ีประชุมมีมติพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 

2561 ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ ตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 18 ก ำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำก
ต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จ ำนวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำม กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียน
บริษัท ให้ใช้วิธีจบัสลำก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ ออกจำกต ำแหน่ง 
โดยในปีนีมี้กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระ ดงันี ้
 

1. นำยสธุรรม ชชัวำลวงศ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยกอบศกัด์ิ พงศ์พนรัตน ์ กรรมกำรอสิระ, กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรสรรหำ  

  พิจำรณำคำ่ตอบแทนและก ำกบัดแูลกิจกำร 
3. นำยวิจิตร วิชยัสำร กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนซึง่ไม่รวมกรรมกำรผู้ มีส่วนได้เสีย ได้ด ำเนินกำร

ตำมกระบวนกำรสรรหำตำมหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสม อนั
ประกอบด้วยคุณสมบติั คุณวฒิุ ประสบกำรณ์ ทกัษะ และควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ รวมถึงองค์ประกอบของ
กรรมกำรทัง้หมดของบริษัท  

อีกทัง้กรรมกำรแต่ละท่ำนมีคุณสมบัติในกำรเป็นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระครบถ้วนตำม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดและมีประสบกำรณ์ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในด้ำนกำร
บริหำรธุรกิจและกำรบญัชีอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทอย่ำงย่ิง  ตลอดจนสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นและให้ข้อแนะน ำต่ำงๆ เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทได้อย่ำงอิสระ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องจึงเห็นควรสรรหำกรรมกำรชุดใหม่แทน
กรรมกำรชุดเดิมที่ครบวำระลง และให้เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้
กรรมกำรใหมจ่ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

1. รศ.ไตรรัตน์ จำรุทศัน ์ กรรมกำร  
2. นำยวรกำร เทพเฉลิม กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยวิชำญ อมรโรจนำวงศ์ กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรชดุย่อยของบริษัท   ทัง้นี ้โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที่ 
27 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้กล่ำวเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมกำร ทัง้ 3 ท่ำน เข้ำด ำรง

ต ำแหนง่เป็นรำยบคุคล ดงันี ้
 
ท่านแรก รศ.ไตรรัตน์     จารุทศัน์  กรรมการ 
มติที่ประชุม 
ที่ประชมุมีมติพิจำรณำอนมุติัเลือกรศ.ไตรรัตน ์ จำรุทัศน์  เป็นกรรมกำรบริษัทฯ  ด้วยคะแนน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
ท่านที่สอง นายวรการ     เทพเฉลิม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชมุมีมติพิจำรณำอนมุติัเลือกนำยวรกำร เทพเฉลิม  เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำร

ตรวจสอบของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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ท่านที่สาม นายวิชาญ     อมรโรจนาวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
มติที่ประชุม 
ที่ประชมุมีมติพิจำรณำอนมุติัเลือกนำยวิชำญ  อมรโรจนำวงศ์ เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำร

ตรวจสอบของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 

 

 
 
 
  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ได้

พิจำรณำหลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบนั แล้วเห็นวำ่หลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนกรรมกำรดงักล่ำวมี
ควำมสอดคล้องกบัภำระหน้ำที่ของกรรมกำร  และอยู่ในระดบัที่แข่งขนัได้กบักลุ่มธุรกิจเดียวกนั และสูงเพียง
พอที่จะดแูลและรักษำกรรมกำรที่มีคณุสมบติัที่ต้องกำร จงึเห็นควรเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัเสนอทีป่ระชมุผู้
ถือหุ้นก ำหนดอตัรำคำ่ตอบแทนกรรมกำรในอตัรำเดียวกบัคำ่ตอบแทนกรรมกำรในปีที่ผำ่นมำ โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

 1. คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
 - ประธำนกรรมกำร   50,000 บำท ตอ่ครัง้กำรประชมุ 
 - กรรมกำร     20,000 บำท ตอ่ครัง้กำรประชมุ 
 2. คำ่ตอบแทนรำยปีคณะกรรมกำรบริษัท 

 - ประธำนกรรมกำร   440,000 บำท ตอ่คน ตอ่ปี 
 - กรรมกำร     -ไมมี่- 
 3. คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  30,000 บำท ตอ่ครัง้กำรประชมุ 
 - กรรมกำรตรวจสอบ  20,000 บำท ตอ่ครัง้กำรประชมุ 
 4. คำ่ตอบแทนรำยปีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   200,000 บำท ตอ่คน ตอ่ปี 
 - กรรมกำรตรวจสอบ   200,000 บำท ตอ่คน ตอ่ปี 
 5. คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 - ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน     30,000 บำท ตอ่ครัง้กำรประชมุ 
 - กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน        20,000 บำท ตอ่ครัง้กำรประชมุ 

   6. โบนสัจำกผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 และสิทธิประโยชน์อื่น   -ไมมี่- 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรขอให้ที่ประชุมซกัถำมหำกมีข้อสงสัย และเม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใด
ซกัถำม จงึขอให้ที่ประชมุอนมุติัคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2562 ดงักล่ำว 
 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
 ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม 

 ที่ประชมุมีมติพิจำรณำอนมุติัคำ่ตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  

 
 
 
 
 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 

2562 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้แจ้งต่อที่ประชมุว่ำ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมติักำรแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีในสังกดัของ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส ำหรับปี 2562 ดงัมีรำยชื่อผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

1. นำยพีระเดช   พงษ์เสถียรศกัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4752 หรือ  
2. นำงสำววนันสิำ  งำมบวัทอง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 6838 หรือ 
3. นำยพจน์   อศัวสนัติชยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4891 หรือ 
4. นำยสุวฒัน์   มณีกนกสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 8134   
และเสนออนมุติัก ำหนดคำ่สอบบญัชีประจ ำปี 2562 ของบริษัท เป็นเงินจ ำนวน  1,230,000 บำท 

ซึง่เป็นอตัรำที่เพิ่มขึน้จำกปีที่ผ่ำนมำ  ทัง้นีไ้มร่วมคำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ ตำมที่ได้จำ่ยจริง  
 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรขอให้ที่ประชุมซกัถำมหำกมีข้อสงสัย และเม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใด
ซกัถำม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจึงขอให้ที่ประชมุอนมุติัแตง่ตัง้ผู้ สอบบญัชี และค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2562 
ดงักล่ำว 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

 เสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมติัแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี ปะจ ำปี 2562 ด้วย
คะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 
 
 
 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สอบถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดต้องกำรซกัถำมในเร่ืองอื่นใด
หรือไม ่

ในระหวำ่งกำรประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติม ท ำให้มีผู้ เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 
รำย นบัเป็นจ ำนวนหุ้น 69,472,720 และโดยกำรมอบฉนัทะ 21 รำย นบัเป็นจ ำนวนหุ้น  821,546,533 หุ้น รวม
เป็นจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ 891,019,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.5515 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมเพิ่มเติมอีก ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท จึง
กล่ำวขอบคุณผู้ ถือหุ้ น ที่กรุณำสละเวลำอันมีค่ำมำร่วมประชุมในวนันี ้อีกทัง้ได้ให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่มี
ประโยชน์ และกล่ำวปิดประชมุ 
   
ปิดประชุมเวลา 15.35 น. 

 
 

ลงชือ่        ประธำนที่ประชมุ 
( นำยสธุรรม  ชชัวำลวงศ์ ) 

 
 

ลงชือ่ ___________________________ผู้ รับรองรำยงำนกำรประชมุ 
            ( นำยวิเชียร  ศิลำพชัรนนัท์ ) 

 
ลงชือ่                                                 ผู้บนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 
             ( นำงสำวพรทิพย์ภำ  ชีวเรืองโรจน์) 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 


