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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น�ประจ�าปี�2563�

บริษัท�เอ็น�ซี��เฮ้าสซิ์�ง�จ�ากัด��มหาชน��
�

 

วัน เวลา และสถานที�ประชุม�

ประชุมเมื�อวันศุกรที์�  24 เมษำยน  2563  เวลำ 14.30 น. ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซิ�ง จ �ำกัด (มหำชน) 

เลขที� 1/765 หมู่ที� 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ต �ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี  

 

กรรมการที�เข้าร่วมประชุม�

1.  รศ.ไตรรัตน ์ จำรุทัศน ์ ประธำนกรรมกำร �

2.  ดร.พิบูลย ์  ลิมประภัทร กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำ  พิจำรณำค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแล  

กิจกำร 

3. นำยวิชำญ อมรโรจนำวงศ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 

    กรรมกำรสรรหำ  พิจำรณำค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร 

4. นำยวรกำร เทพเฉลิม กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 

    กรรมกำรสรรหำ  พิจำรณำค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร 

5. นำยสมเชำว ์  ตันฑเทอดธรรม กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร  

กรรมกำรสรรหำ  พิจำรณำค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร  

และประธำนเจำ้หนำ้ที�บริหำร 

6. นำยสมนึก   ตันฑเทอดธรรม กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ัดกำร 

 

รายชื�อกรรมการที�ลาประชุม 

1. นำยวิเชียร   ศิลำพัชรนันท ์�1 กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ 

รองกรรมกำรผูจ้ัดกำร (สำยงำนบริหำร) 

 

หมำยเหต ุ:  1. /1นำยวิเชียร ศิลำพัชรนันท ์เป็นผูบ้ริหำรสูงสุดของสำยบัญชีและกำรเงิน (CFO) 

   2. สัดส่วนของกรรมกำรที�เขำ้ร่วมประชุม คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมกำรทั�งหมด   

�

บริษัท เอ็น.ซ.ี�เฮ้าสซ์ิ�ง�จ�ากัด�(มหาชน)   ทะเบียนเลขที� บมจ.0107546000385 

เลขที� 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คูคต อ.ล �ำลูกกำ  จ.ปทุมธำนี  12130 

โทรศัพท ์ +66(0) 2993-5080-7  โทรสำร  +66(0) 2993-5089   www.ncgroup.co.th 

สิ�งที�ส่งมำดว้ย 1 

หนังสือเชิญ
ประชุมว�สามัญ

ผู�ถือหุ�น�ครั้งที่�1/2564

บร�ษัท�เอ็น.ซี.�เฮ�าส์ซิ�ง�จำากัด�(มหาชน)�
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ผู้สอบบัญชทีี�เข้าร่วมประชุม�และเป็นสักขีพยำนในกำรตรวจสอบกำรนับคะแนน  จำกบริษัทสอบบัญชีธรรม

นิติ จ�ำกัด ไดแ้ก่��นำงสำวโชติมำ กิจศิรกร และนำยทศพร  ค�ำแสง  

เริ�มการประชุม  เวลา�14.30�น.�

นำงสำวณฐัณมนต ์ ศรัณธัชวงศ ์ท�ำหน้ำที�เป็นพิธีกรในกำรประชุมครั�งนี � ไดก้ล่ำวตอ้นรับผู้ถือหุ ้น

ทุกท่ำน ที�มำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ �ำปี 2563�ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำสซิ์�ง จ�ำกัด (มหำชน) และได้

แจ้งให้ที�ประชุม ทรำบว่ำ มีผูถื้อหุ้นเข้ำร่วมประชุมทั�งดว้ยตนเอง และโดยกำรมอบฉันทะรวมทั�งสิ �น จ�ำนวน 27�

รำย นับเป็นจ�ำนวนหุ ้นได ้921,839,681�หุ้น จำกหุน้ทั�งหมด 1,245,283,691�หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 74.0265�ของ

จ�ำนวนหุน้ที�จ�ำหน่ำยไดท้ั�งหมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 38 

ก่อนที�จะเริ�มพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุม พิธีกรไดชี้ �แจงวิธีปฏิบัติในกำรออกเสียงลงคะแนน

และวิธีกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุม สรุปไดด้ังนี � 

1. ผู ้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียง เห็นด ้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได ้ ในบัตรลงคะแนนที�

ไดร้ ับ ณ ตอนลงทะเบียน 

2. วิธีกำรนับคะแนนเสียง คือ 1�หุน้ เท่ำกับ�1�เสียง 

3. เมื�อผู้ด�ำเนินกำรประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวำระ ผู ้ด�ำเนินกำรประชุมจะเรียนถำมใน

ทุกๆ วำระว่ำจะมีผู ้ใดคัดค้ำนหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ำไม่มี ผู้คัดค ้ำนหรืองดออกเสียง 

ผูด้ �ำเนินกำรประชุมจึงจะสรุปคะแนนในวำระนั�นๆ หำกมีผูใ้ดคัดคำ้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง 

ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที�บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ �น เพื�อให้เจ้ำหน้ำที� เก็บบัตร

ลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจำกจ �ำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ ้นที� เข ้ำร่วมประชุม  และ

สรุปผลใหที้�ประชุมทรำบ 

4. ส�ำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุมซึ�งผู ้มอบฉันทะมีค �ำสั�งระบุกำรลงคะแนนเสียงมำใน

หนังสือมอบฉันทะเรียบรอ้ยแลว้นั�น ไม่ตอ้งลงคะแนนในบัตร เนื�องจำกบริษัทจะนับคะแนนเสียง

ตำมรำยละเอียดที�ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจำกนั�น ผู ้ด�ำเนินกำรประชุมจะแจ้งผลกำร

ลงคะแนนในแต่ละวำระใหที้�ประชุมรับทรำบ 

5. หำกท่ำนผู ้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ขอควำมกรุณำให้ท่ำนถำม

ค�ำถำมโดยเขียนค�ำถำมใส่กระดำษที�จัดเตรียมไวใ้ห้และมอบใหเ้จำ้หน้ำที� ณ จุดลงทะเบียนหรือ

ภำยในห้องประชุม แทนกำรสอบถำมทำงไมโครโฟน เพื�อให้กำรจัดกำรประชุมได้กระชับและ

รวดเร็ว โดยท่ำนประธำนฯ จะรวบรวมค�ำถำมและตอบในวำระที� 8�พิจำรณำเรื�องอื�นๆ ค�ำถำมทุก

ค �ำถำมที�ไม่ไดต้อบในหอ้งประชุม บริษัทฯ จะแสดงค�ำตอบ บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยเร็ว  

 

ทั�งนี � บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที�ไม่ประสงค์เข้ำร่วมประชุม และผู้ถือหุ ้นที�มอบฉันทะ

สำมำรถส่งค �ำถำมเกี�ยวกับระเบียบวำระกำรประชุม ไดต้ั �งแต่วันที� 12 มีนำคม 2563 จนถึงวันที� 
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16�เมษำยน 2563�โดยส่งเอกสำรมำที� ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ ตำมที�อยู่ของบริษัทฯ ซึ�งไม่มีผู ้ถือ

หุน้ท่ำนใดส่งค�ำถำมมำในช่วงเวลำดังกล่ำว 

6. และเพื�อให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที�ดี ในกำรลงคะแนนเสียง วำระที� 5�พิจำรณำ

อนุมัติกำรเลือกตั�งกรรมกำรแทนกรรมกำรที�พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระนั�น บริษัทฯ จะด �ำเนินกำร

ให้เลือกกรรมกำรได้ทีละท่ำน โดยท�ำตำมขั �นตอนกำรลงคะแนนเหมือนวำระอื�น ดังที�ได้กล่ำว

มำแลว้�
 

หลังจบกำรชี �แจง  รศ.ไตรรัตน ์ จำรุทัศน ์ ประธำนกรรมกำรบริษัท ท�ำหนำ้ที�เป็นประธำนในที�ประชุม 

ไดก้ล่ำวเปิดกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น ประจ�ำปี 2563�พรอ้มกับกล่ำวต ้อนรับผู้ถือหุ้นที�เข ้ำร่วมประชุม และ

ประธำนฯ ไดเ้ชิญให ้ นำงสำวณัฐณมนต ์ ศรัณธัชวงศ ์พิธีกรเป็นผูชี้ �แจงรำยละเอียดวำระกำรประชุมต่อไป�  

วาระที��1� พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้�ประจ�าปี�2562�

ประธำน เสนอให้ที�ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562�ซึ�ง

ประชุมเมื�อวันที� 26�เมษำยน 2562�ตำมรำยละเอียดส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมที�ไดจ้ัดส่งให้ผู้ถือหุ ้นพรอ้มกับ

หนังสือเชิญประชุมในครั�งนี �แลว้ 

�ไม่มีผูข้อเสนอเปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ขรำยงำนกำรประชุม ประธำน ไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจำรณำ

รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

 

จ�านวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมติ�

เสียงขำ้งมำกของจ �ำนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

�

มตทิี�ประชุม�

ที�ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562�ดว้ยคะแนนเสียงทั �งหมด

ของผูถื้อหุน้/ผูร้ับมอบฉันทะที�มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี� 

 

 

 

 

 

 

�

วาระที��2� พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562��

 ประธำน เสนอให้ที�ประชุมพิจำรณำรับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2562�และ

รับทรำบรำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร ดังรำยละเอียดตำมที�ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี ซึ�งได้จัดส่งให้ผู้

ถือหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนกำรประชุม โดยสรุปสำระส�ำคัญดังนี� 

เห็นดว้ย� 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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ท ผลกำรด �ำเนินงำนด้ำนยอดขำยรำยปี : บริษัทฯ มียอดขำย ปี 2562 เท่ำกับ 2,431 ล ้ำนบำท แต่เมื�อ

เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ�งมียอดขำย 2,531 ลำ้นบำท  ลดลงรอ้ยละ 4   

ท ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนยอดโอนรำยปี : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2562 เท่ำกับ 1,212 ล้ำนบำท ซึ�งเมื�อ

เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ�งมียอดโอน 1,735 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 30.2   

ท เป้ำหมำยกำรด �ำเนินงำนปี 2563 : บริษัทฯ ตั�งเป้ำหมำยยอดขำยที� 2,700 ล้ำนบำท และตั�งเป้ำกำรโอน

กรรมสิทธิ� ที� 1,600 ลำ้นบำท และขยำยกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ 5 โครงกำร มูลค่ำรวม 3,500 ลำ้นบำท 

ซึ�งเป็นประเภทแนวรำบทั�งหมด 

ท และส �ำหรับควำมคืบหน้ำของกำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต ้ำนกำร

ทุจริต (CAC) ปัจจุบัน บริษัทฯ ไดป้ระกำศเจตนำรมณ์เขำ้เป็นหนึ�งในแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร

ต่อตำ้นกำรทุจริต ไปแลว้นั�น 

 บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส �ำคัญกับโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 

ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตเป็นอย่ำงยิ�ง โดยบริษัทฯ มีนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ตั�งแต่ปี 

2549 และพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื�อง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับมีจิตส�ำนึกในกำร

ต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั�นในทุกรูปแบบ อีกทั�ง ปลูกฝังกำรปฏิบัติหนำ้ที�ตลอดจนกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำม

ซื�อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื�อน�ำไปสู่กำรเจริญเติบโตอย่ำงยั�งยืน คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้

ก�ำหนดนโยบำยกำรป้องกันและต่อต ้ำนกำรทุจริต ไวใ้นจรรยำบรรณในกำรด �ำเนินธุรกิจ ซึ�งบุคลำกรทุกระดับ

ของ  บริษัทฯ จะตอ้งปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

 อีกทั �ง บริษัทฯ จัดใหมี้ช่องทำงรับข้อรอ้งเรียนและมีกระบวนกำรตอบสนองที�รวดเร็วเป็นธรรม โดย

มุ่งหวังว่ำพนักงำนทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที�ดีและจรรยำบรรณใน

กำรด�ำเนินธุรกิจ เพื�อผลักดันใหเ้กิดกำรด �ำเนินธุรกิจที�โปร่งใส อันน�ำมำซึ�งควำมยั�งยืนในระยะยำวของบริษัท 

 โดยในปี 2562 พบว่ำ ไม่มีข้อร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสเกี�ยวกับกำรทุจริตคอร ์รัปชั�น กำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรที�ดี และจรรยำบรรณในกำรด �ำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหำ หรือข้อบกพร่องที�เป็น

สำระส �ำคัญเกี�ยวกับกำรด�ำเนินคดีที�เกี�ยวข้องกับกำรทุจริตคอร ์รัปชั�นในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ

ทำงออ้ม  

 นอกจำกนี � บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบำยเกี�ยวกับกำรต่อต ้ำนกำรทุจริตคอรร์ัปชั�นต่อผู้ถือหุ ้นและ

ประชำชนทั�วไป ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัท รำยงำนประจ �ำปี และรำยงำนควำมยั�งยืน เป็นที�เรียบรอ้ยแลว้ 

ประธำน ขอให้ที�ประชุมซักถำมหำกมีข้อสงสัยเกี�ยวกับรำยงำนผลกำรด �ำเนินงำนของบริษัทฯ ใน

รอบปี 2562 และเมื�อไม่มีผู ้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม ประธำน จึงสรุปว่ำที�ประชุมรับทรำบผลกำรด �ำเนินงำนของ

บริษัทในรอบปี 2562 ตำมที�เสนอ�
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วาระที��3� พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท�ประจ�าปีสิ�นสุด�ณ�วันที��31�ธันวาคม 2562�

ประธำน เสนอให้ที�ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ประจ�ำปีสิ�นสุด ณ วันที� 31 

ธันวำคม 2562 ซึ�งประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก�ำไรขำดทุน ของบริษัทฯ ซึ�งผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ได้ตรวจสอบและผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ�งได้จัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นพร ้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมนี �แลว้ก่อนกำรประชุม โดยสรุปสำระส �ำคัญดังนี� 

ุ งบแสดงฐานะทางการเงิน�

สินทรัพย�์

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วม 4,102.7 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ�ำนวน 

146.9 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 3.5 เนื�องจำกสินคำ้คงเหลือลดลง�

หนี�สิน 

 ณ  วันที�  31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหนี �สินรวม  1,530.8 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วันที�  31 

ธันวำคม 2561 จ�ำนวน 133.2 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 8  เนื�องจำกเงินกู ้ยืมระยะสั�นและระยะยำว

จำกสถำบันกำรเงิน และเงินกูยื้มจำกกรรมกำรลดลง 

ส่วนของผู้ถอืหุน้�

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ ้น ณ วันที�  31 ธันวำคม 2562 และ วันที�  31 ธันวำคม  2561 เท่ำกับ 

2,572.0 ลำ้นบำท และ 2,585.6 ลำ้นบำท ตำมล�ำดับ หรือลดลงรอ้ยละ 0.5 

ุ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

รำยได้ของบริษัททั�งจ�ำนวนมำจำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ โดยมีรำยได้จำกกำรขำยบ้ำนจัดสรร

พรอ้มที�ดินเป็นหลัก 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้รวม 1,252.8 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี  2561 ซึ�งมีรำยได ้รวม 

1,782.2 ลำ้นบำท เนื�องจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง 523.7 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30.18 

อัตราส่วนทางการเงนิที�ส�าคัญ�ได้แก่��

  อัตรำส่วนหนี �สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ในปี 2562 อยู่ที� 0.60 จำก 0.64 เท่ำ ในปี 2561 แต่อย่ำงไร

ก็ตำมอัตรำส่วนดังกล่ำวยังอยู่ ในระดับควำมเสี�ยงที� บริษัทยอมรับได้ ไม่สูงก ว่ำค่ำเฉลี�ยกลุ่มบริษัท

อสังหำริมทรัพย ์

  อัตรำก�ำไรขั�นตน้ ปี 2562 มีอัตรำอยู่ที� 32.36%  

 

หนังสือเชิญ
ประชุมว�สามัญ

ผู�ถือหุ�น�ครั้งที่�1/2564
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�ประธำน ขอให้ที�ประชุมซักถำมหำกมีข้อสงสัย และเมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม จึงขอให้ที�

ประชุมอนุมัติงบกำรเงินดงักล่ำว 

�

จ�านวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมติ�

เสียงขำ้งมำกของจ �ำนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี�ประชุม�

ที�ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท  ด้วยคะแนนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู ้รับ

มอบฉันทะที�มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี� 

��

�

�

�

วาระที��4� พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานปี 2562�และการงดจ่ายเงินปันผล�

ประธำน เสนอให้ที�ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก�ำไรจำกผลกำรด�ำเนินงำนปี 2562�และ

กำรงดจ่ำยเงินปันผล โดยชี�แจงต่อที�ประชุมดังนี��

 ตำมมำตรำ 116�แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535�และขอ้บงัคับของบริษัทข้อ 

51�บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละห้ำของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 

หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี�จะมีจ �ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุนจด

ทะเบียน เวน้แต่บริษัทจะมีขอ้บังคับหรือกฎหมำยอื�นก�ำหนดใหต้อ้งมีทุนส�ำรองมำกกว่ำนั�น 

 จำกผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2562�ที�ผ่ำนมำงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท มีก�ำไรสุทธิจ �ำนวน 

18,989,689.03 บำท ดังนั�น คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจำรณำจัดสรรเงิน

ส�ำรองตำมกฎหมำยจ�ำนวน 1,210,000.00 บำท ส �ำหรับผลกำรด �ำเนินงำน ปี 2562 ท�ำใหง้บกำรเงินเฉพำะของ

บริษัทมีทุนส�ำรองตำมกฎหมำย จ�ำนวน 75,360,000.00�บำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 6.05�ของทุนจดทะเบียน

ช�ำระแลว้ (บริษัทมีทุนจดทะเบียน ช�ำระแลว้ 1,245,283,691.00�บำท)� 

 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต��ำกว่ำร ้อยละ 40�ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษี และ

ส�ำรองตำมกฎหมำยของงบกำรเงินรวม ทั�งนี� กำรจ่ำยเงินปันผลใหน้ �ำปัจจัยต่ำงๆ มำพิจำรณำประกอบ เช่น ผล

กำรด �ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในกำร

บริหำรงำนของบริษัท โดยอยู่ภำยใตเ้งื�อนไขที�กำรด �ำเนินกำรดังกล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัท

เห็นดว้ย� 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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และผู้ถือหุ้นของบริษัท  ซึ�งจำกผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2562 ที�ผ่ำนมำ งบกำรเงินรวมของบริษัทมีก�ำไรสุทธิ 

จ�ำนวน 18,673,658.40 บำท  

 ดังนั�นคณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ ้นพิจำรณำอนุมัติการงดจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัท ส�ำหรับปี 2562  เนื�องจำกบริษัทมีควำมจ�ำเป็นตอ้งใชเ้งินเพื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใชจ้่ำยใน

กำรด�ำเนินงำนของบริษัท  

 

 ประธำน ขอให้ที�ประชุมซักถำมหำกมีข้อสงสัย และเมื�อไม่มีผู ้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม จึงขอให้ที�

ประชุมอนุมัติกำรจัดสรรก�ำไร และกำรงดจ่ำยเงินปันผลส �ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนประจ �ำปี 2562 ดังกล่ำว 

จ านวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมติ�

 เสียงขำ้งมำกของจ �ำนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี�ประชุม�

 ที�ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก�ำไร�และกำรงดจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด �ำเนินงำนปี 

2562 ดว้ยคะแนนเสียงทั �งหมดของผูถื้อหุน้/ผูร้ ับมอบฉันทะที�มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี � 

�

�

�

�

วาระที��5� พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากต าแหน่งตามวาระ��

ประธำน แจ้งต่อที�ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ

ของบริษัทข้อ 18 ก�ำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั �ง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต�ำแหน่งอย่ำงน้อย

จ�ำนวนหนึ�งในสำม (1/3) ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกลเ้คียงที�สุด

กับส่วนหนึ�งในสำม กรรมกำรที�ออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก และปีที�สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับ

สลำก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนที�อยู่ในต �ำแหน่งนำนที�ส ุดเป็นผูอ้อกจำกต�ำแหน่ง  

โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมกำรที�ครบวำระกำรด�ำรง

ต�ำแหน่ง จ�ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย�

 

 

เห็นดว้ย� 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หนังสือเชิญ
ประชุมว�สามัญ

ผู�ถือหุ�น�ครั้งที่�1/2564

บร�ษัท�เอ็น.ซี.�เฮ�าส์ซิ�ง�จำากัด�(มหาชน)�

��



1. ดร.พิบูลย ์ � ลิมประภัทร� กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

     ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน 

     และก�ำกับดูแลกิจกำร�

2. นำยสมเชำว�์ �ตันฑเทอดธรรม� กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำร 

     สรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแล 

     กิจกำร �

3.  นำยวิเชียร� ศิลำพัชรนันท ์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร  

�

ทั�งนี � คณะกรรมกำรบริษัทโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดพิ้จำรณำคุณสมบัติ 

และผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรดังกล่ำวเป็นรำยบุคคลแลว้ว่ำ เป็นบุคคลที�มีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำร

ครบถ้วนตำมที�ได้ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยที�เกี�ยวข้อง และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำร

ด�ำเนินงำนของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั�งกรรมกำรที�ครบก�ำหนดออกตำมวำระทั�ง 3 

ท่ำน ดังกล่ำว กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ�ง  

โดยในวำระนี �กรรมกำรที�ครบวำระทั�ง 3 ท่ำน ขอไม่เขำ้ร่วมประชุม จนกว่ำกำรพิจำรณำวำระนี �จะแลว้เสร็จ 

จ�านวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมติ�

เสียงขำ้งมำกของจ �ำนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ประธำน ได้กล่ำวเสนอให้ที�ประชุมลงมติเลือกกรรมกำร ทั�ง 3 ท่ำน เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งเป็น

รำยบุคคล ดังนี � 

� ทา่นแรก�ดร�พบูิลย�์�ลิมประภัทร� กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ�
� � ประธานกรรมการสรรหา�พิจารณาค่าตอบแทน�

และก�ากับดูแลกจิการ�

มตทิี�ประชุม�

ที�ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติเลือก�ดร�พิบูลย�์�ลิมประภัทร�เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำร

ชุดย่อยของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น/ผู ้รับมอบฉันทะที�มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี � 
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บร�ษัท�เอ็น.ซี.�เฮ�าส์ซิ�ง�จำากัด�(มหาชน)�
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�
� �

� �

�

ทา่นที�สอง�นายสมเชาว�์�ตันฑเทอดธรรม�� กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหา�พิจารณาค่าตอบแทน

และก�ากับดูแลกจิการ��

มตทิี�ประชุม�

ที�ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติเลือกนายสมเชาว ์ ตันฑเทอดธรรม เป็นกรรมกำรและกรรมกำร

ชุดย่อยของบริษัทฯ� ด้วยคะแนนเสียงทั�งหมดของผู ้ถือหุ้น/ผู ้ร ับมอบฉันทะที�มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน�ดังนี � 

 

 

 

 

 

 

 

ทา่นที�สาม�นายวิเชยีร��ศิลาพัชรนันท�์ กรรมการ และกรรมการบริหาร�

มตทิี�ประชุม�

�ที�ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติเลือกนายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท ์เป็นกรรมกำรและกรรมกำรชุด

ย่อยของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงทั�งหมดของผู ้ถือหุ้น/ผู ้ร ับมอบฉันทะที�มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน�ดังนี � 

 

 

�

�

เห็นดว้ย� 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

เห็นดว้ย� 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

เห็นดว้ย� 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หนังสือเชิญ
ประชุมว�สามัญ

ผู�ถือหุ�น�ครั้งที่�1/2564

บร�ษัท�เอ็น.ซี.�เฮ�าส์ซิ�ง�จำากัด�(มหาชน)�

��



วาระที��6� พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2563�

ประธำน ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่ำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำ

หลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน แล้วเห็นว่ำหลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวมีควำม

สอดคลอ้งกับภำระหน้ำที�ของกรรมกำร  และอยู่ในระดับที�แข่งขันไดก้ับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที�จะ

ดูแลและรักษำกรรมกำรที�มีคุณสมบัติที�ตอ้งกำร จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้น

ก�ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในอัตรำเดียวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปีที�ผ่ำนมำ โดยมีรำยละเอียดดังนี� 

 1. ค่ำเบี �ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

 - ประธำนกรรมกำร� �  50,000 บำท ต่อครั�งกำรประชุม�

 - กรรมกำร� � �   20,000 บำท ต่อครั�งกำรประชุม 

 2. ค่ำตอบแทนรำยปีคณะกรรมกำรบริษัท 

 - ประธำนกรรมกำร� �  440,000 บำท ต่อคน ต่อปี�

 - กรรมกำร� � �   -ไม่มี- 

 3. ค่ำเบี �ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ�  30,000 บำท ต่อครั�งกำรประชุม�

 - กรรมกำรตรวจสอบ�  20,000 บำท ต่อครั�งกำรประชุม 

 4. ค่ำตอบแทนรำยปีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ� �  200,000 บำท ต่อคน ต่อปี�

 - กรรมกำรตรวจสอบ� �  200,000 บำท ต่อคน ต่อปี 

 5. ค่ำเบี �ยประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 - ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน     30,000 บำท ต่อครั�งกำรประชุม�

 - กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน�        20,000 บำท ต่อครั�งกำรประชุม�

   6. โบนัสจำกผลกำรด �ำเนินงำน ปี 2562 และสิทธิประโยชนอื์�น   -ไม่มี- 

 ประธำน ขอให้ที�ประชุมซักถำมหำกมีข้อสงสัย และเมื�อไม่มีผู ้ถือหุ ้นท่ำนใดซักถำม จึงขอให้ที�

ประชุมอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ�ำปี 2563 ดังกล่ำว 

จ�านวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมติ�

 ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงของผู ้ถือหุ ้นทั�งหมดที�มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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มตทิี�ประชุม�

 ที�ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ส �ำหรับปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงทั �งหมดของ

ผูถื้อหุน้/ผูร้ ับมอบฉันทะที�มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี� 

 

�

�

�

�

วาระที��7� พิจารณาอนุ มัติการแต่งตั� ง ผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินปี �2563�และก าหนด
ค่าตอบแทน�

ประธำน ได ้แจ้งต่อที�ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอที�ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตั�งผู ้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ �ำกัด เป็นผู ้สอบบัญชีของ

บริษัท ส�ำหรับปี 2563 ดังมีรำยชื�อผูส้อบบัญชี ดังต่อไปนี� 

� 1. นำงสำวโชติมำ � กิจศิรกร � ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขที� 7318 หรือ�  �

 2. นำงสำววันนิสำ � งำมบัวทอง � ผูส้อบบัญชีร ับอนุญำตเลขที� 6838 หรือ�  

 3. นำงสำวชุตินันท ์� กอประเสริฐถำวร � ผูส้อบบัญชีร ับอนุญำตเลขที� 9201 หรือ�

 4. นำยสุวัฒน ์� มณีกนกสกุล � ผูส้อบบัญชีร ับอนุญำตเลขที� 8134 

และเสนออนุมัติก�ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ�ำปี 2563 ของบริษัท เป็นเงินจ�ำนวน  1,230,000 บำท 

ซึ�งเป็นอัตรำที�เท่ำกันกับปีที�ผ่ำนมำ  ทั�งนี �ไม่รวมค่ำใชจ่้ำยอื�นๆ ตำมที�ไดจ่้ำยจริง  

ประธำน ขอให้ที�ประชุมซักถำมหำกมีข้อสงสัย และเมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม ประธำน

เจำ้หนำ้ที�บริหำรจึงขอใหท้ี�ประชุมอนุมัติแต่งตั�งผูส้อบบัญชีส �ำหรับงบกำรเงินปี 2563 และก�ำหนดค่ำตอบแทน

ดังกล่ำว�

จ านวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมติ�

 เสียงขำ้งมำกของจ �ำนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

�

�

เห็นดว้ย� 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หนังสือเชิญ
ประชุมว�สามัญ

ผู�ถือหุ�น�ครั้งที่�1/2564

บร�ษัท�เอ็น.ซี.�เฮ�าส์ซิ�ง�จำากัด�(มหาชน)�

��



มตทิี�ประชุม�

 ที�ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติแต่งตั�งผู ้สอบบั ญชีส �ำหรับงบกำรเงินปี  2563�และก�ำหนด

ค่ำตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ ้น/ผู ้รับมอบฉันทะที�มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดังนี � 

 

 

�

�

วาระที��8� พจิารณาเรื�องอื�นๆ�

ประธำน สอบถำมที�ประชุมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดตอ้งกำรซักถำมในเรื�องอื�นใดหรือไม่ 

คุณสมพงษ�์�บุญธรรมจินดา�อาสาพิทักษสิ์ทธิผู้ถือหุ้น�จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย�

ไดส้อบถำม (โดยกำรเขียนลงกระดำษตำมที�บริษัทฯ ไดจ้ัดไวใ้ห)้ ดังนี� 

1. จำกสำรท่ำนประธำน ที�เขียนไวใ้นรำยงำนประจ�ำปี หนำ้ 7 เขียนไวว้่ำชำว NCH ทุกคนยังเชื�อ

ว่ำปี 2563 นี� จะสำมำรถท�ำงำนบรรลุเป้ำหมำยไดอ้ย่ำงแน่นอนนั�น เป้ำหมำยของบริษัทฯ ปี 

2563 คืออะไร และยังจะสำมำรถบรรลุไดแ้น่นอนหรือไม่ 

2. จำกรำยงำนประจ�ำปี หน้ำ 36 เขียนไว้ว่ำ ท�ำเลที�ขำยได้ดีที�สุด ของกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

อันดับแรกๆ คือ บำงใหญ่ -บำงบัวทอง, บำงกรวย-ไทรน้อย ขอสอบถำมว่ำ บริษัทฯ มี

โครงกำรอยู่ในท�ำเลดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร และถ้ำยังไม่มี บริษัทฯ มีควำมสนใจจะท�ำ

โครงกำรในท�ำเลดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร 

คุณสมนึก��ตันฑเทอดธรรม�กรรมการผู้จัดการชี�แจง�ดังนี��

1. บริษัทฯ มีเป้ำส �ำหรับปี 2563 ดังนี � เป้ำขำย 2,700 ลำ้นบำท และเป้ำโอน 1,600 ลำ้นบำท ซึ�ง

แบ่งออกเป็นรำยไตรมำส จำกกำรด�ำเนินงำนที�ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีกำรปรับแผนและกลยุทธ์ 

ตำมสถำนกำรณ์ ท�ำให้มีผลงำนเป็นที�น่ำพอใจ และค่อนข้ำงมั�นใจไดว่้ำจะสำมำรถท�ำไดต้ำม

เป้ำที�วำงไว ้

2. บริษัทฯ มีพื �นที�โครงกำรที�อยู่ใกล้เคียงกับพื�นที�ดังกล่ำว อีกทั�งมีผู้เสนอขำยพื �นที�ในบริเวณ

ดังกล่ำวเข้ำมำบ้ำง แต่บริษัทฯ ได ้พิจำรณำแล้วว่ำยังไม่เหมำะสมเท่ำที�ควร อย่ำงไรก็ดี��

บริษัทฯ ก็ยังคงศึกษำอย่ำงต่อเนื�อง และหำพื�นที�เพื�อขยำยโครงกำรต่อไป 

เห็นดว้ย� 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 921,839,681 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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คุณไตรรัตน์�จารุทัศน์�ประธานกรรมการ�กล่าวเพิ�มเติมว่า�บริษัทฯ พัฒนำโครงกำร

แนวรำบ จึงมีควำมเสี�ยงน้อยกว่ำโครงกำรแนวสูง และพื �นที� ที�บริษัทฯ เปิดโครงกำรจะเป็นพื �นที� 

ที�บริษัทฯ มีฐำนลูกคำ้อยู่แลว้  �

ในระหว่ำงกำรประชุมไม่มีผู ้ถือหุ ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ�มเติม ท�ำให้มีผู ้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมทั�งดว้ย

ตนเอง และโดยกำรมอบฉันทะรวมทั�งสิ �น จ�ำนวน 27�รำย นับเป็นจ�ำนวนหุ ้นได้ 921,839,681�หุ้น จำกหุ้น

ทั�งหมด 1,245,283,691�หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 74.0265��ของจ �ำนวนหุน้ที�จ �ำหน่ำยไดท้ั�งหมดของบริษัทฯ�

เมื�อไม่มีผู ้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมเพิ�มเติมอีก ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท จึง

กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ ้น ที�กรุณำสละเวลำอันมีค่ำมำร่วมประชุมในวันนี� อีกทั�งได้ให้ข ้อเสนอแนะต่ำงๆ �ที�มี

ประโยชน ์และกล่ำวปิดประชุม�  

ปิดประชุมเวลา�15.07�น.�

 

 

ลงชื�อ� � ����� � ประธำนที�ประชุม 

(รศ.ไตรรัตน ์ จำรุทัศน)์ 

ลงชื�อ ___________________________ผูร้ ับรองรำยงำนกำรประชุม 

            (นำยสมเชำว ์ ตันฑเทอดธรรม) 

�

ลงชื�อ ����������������������������������������������� �ผูบ้ันทึกรำยงำนกำรประชุม 

             (นำงสำวพรทิพยภ์ำ  ชีวเรืองโรจน)์�

 

หนังสือเชิญ
ประชุมว�สามัญ

ผู�ถือหุ�น�ครั้งที่�1/2564
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