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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวันศุกร์ที่  21 เมษายน  2560  เวลา 14.30 – 15.36 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล   แกรนด์ คอน
เวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์  ประธานกรรมการ  
2. ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหา และ 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายกอบศักด์ิ  พงศ์พนรัตน์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
4. นายวิจิตร  วิชัยสาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ 
6. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ /1 กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร) 
7. นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1) 
8. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ (สายปฏิบัติการ 2) 
หมายเหตุ : 1. /1นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน 

 2. สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด   
 

ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม 

1.   นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต               
 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

2. นางสาวโชติมา กิจศิรกร  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
     บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
3.   นางสาวกรวิภา ยอดข า  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
     บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
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เริ่มการประชุม  เวลา 14.30 น. 

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 70,446,739 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 
39 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 885,700,743 หุ้น นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 956,147,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.78 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกช าระแล้วของบริษัทมีจ านวนทั้งส้ิน 1,245,283,691 
หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม 
โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ด าเนินการประชุม 

 ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเร่ืองดังต่อไปนี้  

1. ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็น
หนึ่งเสียง โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและได้มอบให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตาม
มติที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยหลัง
จบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะท าการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่านเพื่อท าการรวบรวมผลคะแนนและเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน  

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง   หักออก
จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้
ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้น าคะแนนเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ
ไว้แล้ว 

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นขอให้แนะน าตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยค าถามหรือ
ข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่ก าลังพิจารณา 

3. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแจ้ง
รายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอเร่ืองใด ๆ เข้ามา 

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
 
 

 
  



 - 3 - 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น หรือ
สอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นด้วย 956,192,807      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 99.9923       

ไม่เห็นด้วย -                    เสียง คิดเปน็ร้อยละ -              

งดออกเสียง 73,500               เสียง คิดเปน็ร้อยละ 0.0077         

รวม 956,266,307      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 100.0000     
 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 
2559 และรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2559 เท่ากับ 2,334 ล้านบาท 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมียอดขาย 2,523 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 7 

 ผลการด าเนินงานด้านการโอน : บริษัทฯ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ ปี 2559 เท่ากับ 1,402 ล้านบาท 
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธิ์ 2,107 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 

 ปี 2559 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการ NC on Green Charm ประเภทบ้าน
เด่ียว จ านวน 109 ยูนิต มูลค่ารวม 1,017 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า 

 เป้าหมายการด าเนินงานปี 2560 : บริษัทฯต้ังเป้าหมายยอดขายที่ 2,750 ล้านบาท และต้ังเป้า
การโอนกรรมสิทธิ์ ที่ 1,700 ล้านบาท ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวม 
3,700 ล้านบาท ประเภทแนวราบ ได้แก่ โครงการบ้านระดับราคาต่ ากว่า 5 ล้านบาท จ านวน 3 
โครงการ มูลค่ารวม 2,600 ล้านบาท และโครงการบ้านระดับราคาสูงกว่า 5 ล้านบาท จ านวน 1 
โครงการ รวมมูลค่า 1,100 ล้านบาท  

 ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ 
ทุจริต (CAC) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 
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บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างย่ิง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริต ต้ังแต่ปี 2549 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ อีกทั้ง ปลูกฝังการปฏิบัติหน้าที่
ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน าไปสู่การ
เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต ไว้ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด 

และในปี 2560 บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการได้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร ELP 
7/2017 ซึ่งเป็นหลักสูตรส าหรับกรรมการหรือผู้บริหาร จัดโดย สถาบัน IOD เพื่อเป็นแนว
ทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร รวมถึงบทบาทส าคัญในการวางนโยบาย มอบหมาย และ
ผลักดันให้เกิดการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันน ามาซ่ึงความย่ังยืนในระยะยาวของบริษัท 

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม 
โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่
ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

และในปี 2559 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  การ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญเก่ียวกับการด าเนินคดีที่เก่ียวข้องกับการการทุจริตคอร์รัปชั่น ใน
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อผู้ถือหุ้นและ
ประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท รายงานประจ าปี และรายงานความย่ังยืน เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 1) คุณกัญญา บุญสุภาพร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถาม ดังนี้ 1. ผลการด าเนินงาน

ของบริษัท ส าหรับปีนี้ด้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจาก 400 ล้านบาท 
เป็น กว่า 600 ล้านบาท อยากทราบว่าคณะกรรมการบริหารมีแผนปรับปรุงในส่วนนี้อย่างไร 2.ในส่วนของก าไรในแต่ละ
ธุระกิจ จะเห็นได้ว่ามี 3 ธุรกิจที่ขาดทุน อาทิ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจรับเหมา เป็นต้น อยากทราบว่าบริษัทมีแผนปรับในเร่ือง
ดังกล่าวนี้อย่างไร และ 3) หนี้สินในงบการเงิน จะพบว่ามีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยประมาณ 2,100 ล้านบาท หนี้สิน
ระยะส้ัน 1,500 ล้านบาท หนี้สินระยะยาว 600 ล้านบาท และในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดดอกเบี้ยขาขึ้น อยากทราบว่า
บริษัทมีแผนในเร่ืองนี้อย่างไร 

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบค าถาม สรุปสาระส าคัญดังนี้  : ส าหรับสินค้าคงเหลือหลักมาจาก 
โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม พัทยา เนื่องจากเพิ่งสร้างเสร็จในปีที่ผ่านมา โดยอยู่ระหว่างการทยอยขาย และโอน
กรรมสิทธิ์  
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บริษัทฯ เคยให้บริษัทในเครือ  ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ให้เช่า รับเหมาก่อสร้างให้กับลูกบ้าน 
และท าโครงการร่วมกับบริษัทอื่นๆ ท าให้มีเงินที่กู้จากบริษัทแม่และค้างอยู่ ท าให้มีภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ส่งผลให้มี
ผลขาดทุนมากขึ้น บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการแก้ไข ส าหรับธุรกิจให้เช่านั้น เกิดจากเงินลงทุนในการ 
Renovate อพาร์ทเม้นท์ เพื่อน ากลับมาให้เช่า ท าให้เป็นต้นทุนที่สูง แต่เนื่องจากเป็นท าเลที่ดี ท าให้ขณะนี้มีลูกค้าเข้า
มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีรายได้กลับเข้ามา ค่าเส่ือมก็จะลดลงไป และกลายเป็นก าไรในที่สุด  

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีหนี้สินระยะส้ันค่อนข้างสูง แต่บริษัทฯ ได้เจรจากับธนาคารเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  สามารถแปลงจากหนี้สินระยะส้ันให้เป็นหนี้สินระยะยาวได้ทั้งหมด 800 ล้านบาท ท าให้เร่ืองนี้ไม่น่ากังวล และใน
ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายระบายสินค้าคงเหลือ เพื่อลดภาระต้นทุนดอกเบี้ย คาดว่าปีนี้หนี้สินจะลดลงอีก 500-600 ล้าน
บาท 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ     ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจ าปี 
ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา   

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจ าปีส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปสาระส าคัญดังนี้  

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ได้ท าการตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ให้ความเห็นว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน” ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ครอบคลุม
รายละเอียดเก่ียวกับ  

-  รายการที่ส าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  รายการที่ส าคัญในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

- สรุปอัตราส่วนที่ส าคัญทางการเงิน  

 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  สินทรพัย์ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 จ านวน 83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.65 เนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจ านวน 623 
ล้านบาท และ 445 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.2 และร้อยละ 8.9 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ โดย
สินค้าคงเหลือหลักมาจากโครงการดิอาร์มองต์ เชียงใหม่  และโครงการเนทูเรซ่า  คอนโดมิเนียม พัทยา เนื่องจากสร้าง
เสร็จทยอยโอนกรรมสิทธิ์ได้ในระหว่างงวด   อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายระบายสินค้าคงเหลือเพื่อลดภาระต้นทุน
ดอกเบี้ย และเพิ่มสภาพคล่องในการด าเนินงาน 
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  บริษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนารวมจ านวน 4,073 ล้านบาท (คิดเป็น
สัดส่วนต้นทุนการพัฒนาที่ดินร้อยละ 51 และที่ดินรอการพัฒนาร้อยละ 29 ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 62 ล้านบาท หรือ
ลดลง ร้อยละ 1.5 จากปี 2558 

  ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคตได้แก่ ที่ดินที่คลองส่ี 
จังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่า 14 ล้านบาท และวัชรพลจตุโชติ รวมมูลค่า 232 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์ในปี 2559 

  ที่ดินรอพัฒนาที่โอนไปเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดินระหว่างปี 2559 ได้แก่ โครงการ NC on 
Green Charm มูลค่ารวม 67 ล้านบาท 

หนี้สิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 จ านวน 69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3  เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
และเงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น 

  โดยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2  เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 311 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกรรมการ เพิ่มขึ้น 17 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 
2,465 ล้านบาท และ 2,452 ล้านบาท ตามล าดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
รายได้ของบริษัททั้งจ านวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการขายบ้านจัดสรร

พร้อมที่ดินเป็นหลัก 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,436 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีรายได้รวม 2,137 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง 701 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,402 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีรายได้

จากการขาย 2,107 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33 เนื่องจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง 
  ปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเด่ียว ที่ร้อยละ 
36 รองลงมา คือประเภทอาคารชุด ร้อยละ 28 , อาคารทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 21 และบ้านแฝด ร้อยละ 15  

  ขณะที่ในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากประเภทบ้านเด่ียวที่ร้อยละ 40, ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 
27, อาคารชุด ร้อยละ 18 และบ้านแฝด ร้อยละ 15   

  ในปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะค าส่ังซื้อของลูกค้า บ้านพร้อมอยู่       
บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านส่ังสร้าง เท่ากับร้อยละ 78 ร้อยละ 8 และร้อยละ 19 ตามล าดับ 

  ขณะที่ในปี 2558 มีสัดส่วนบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านส่ังสร้าง เท่ากับร้อยละ 
63 ร้อยละ 8 และร้อยละ 29 ตามล าดับ 
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อัตราต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.84 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 67.45 ในปี 2559   
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 176 ล้านบาท 

ลดลง 54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 จากปี 2558 เนื่องจากค่าใช่จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ , ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ 
และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 171 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรลดลง 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86 จากปี 2558 เนื่องจากมีก าไรสุทธิ
ลดลง 
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 20 ล้านบาท เทียบกับ ปี 2558 ซึ่งมีผล
การด าเนินงานก าไรสุทธิ 125 ล้านบาท ซึ่งลดลง 105 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 84 
   อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2559 อยู่ที่ 
1.07 จาก 1.05 เท่า ในปี 2558 แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเส่ียงที่บริษัทยอมรับได้ ไม่สูง
กว่าค่าเฉล่ียกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และอัตราก าไรขั้นต้น ปี 2559 มีอัตราอยู่ที่ 32%  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 
 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติ
งบการเงินของบริษัท ประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นด้วย 955,815,807      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 99.9529       

ไม่เห็นด้วย 73,500               เสียง คิดเปน็ร้อยละ 0.0077         

งดออกเสียง 377,000             เสียง คิดเปน็ร้อยละ 0.0394         

รวม 956,266,307      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 100.0000     
 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 
2559 และการงดจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้ 

  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 
บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่
บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น 

จากผลการด าเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลก าไรสุทธิจ านวน
25,361,119.53 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 1.3 ล้านบาท ส าหรับผลประกอบการปี 2559 ท าให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนส ารองตาม
กฎหมาย 68,050,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.46 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,245,284,305 
บาท)  
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บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และส ารอง
ตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้  การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ  เช่น  ผลการ
ด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของ
บริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท 
จากผลการด าเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสุทธิ จ านวน 20,393,705.92 บาท  

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของบริษัท 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ   ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติ
การจัดสรรก าไร และงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นด้วย 956,172,807      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 99.9902       

ไม่เห็นด้วย 73,500               เสียง คิดเปน็ร้อยละ 0.0077         

งดออกเสียง 20,000               เสียง คิดเปน็ร้อยละ 0.0021         

รวม 956,266,307      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 100.0000     
 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2560 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ 

   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
โดยนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท
ประจ าปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จะ
ก าหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ด าเนินงานแทน 

  เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย 
ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทแต่อย่างใด  

    ทั้งนี้ ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,250,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตรา
เดียวกันกับปี 2559 
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 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นด้วย 955,815,807      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 99.9529        

ไม่เห็นด้วย 73,500               เสียง คิดเปน็ร้อยละ 0.0077          

งดออกเสียง 377,000             เสียง คิดเปน็ร้อยละ 0.0394          

รวม 956,266,307      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 100.0000      
 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2560 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ ประจ าปี 2560 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังใหม่ได้ 
โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร  กรรมการ และกรรมการอิสระ  
2. นายกอบศักด์ิ   พงศ์พนรัตน์  กรรมการ และกรรมการอิสระ 
3. นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม  กรรมการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ และ
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่
ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีก
วาระหนึ่ง  

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

              มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2560 จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1) ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการ และกรรมการอิสระ  2) นายกอบศักด์ิ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ  
3) นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของ
กรรมการแต่ละท่าน ดังนี้  

1) ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร   กรรมการ และกรรมการอิสระ  

เห็นด้วย 956,172,282      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 99.9902      

ไม่เห็นด้วย 74,025               เสียง คิดเปน็ร้อยละ 0.0077        

งดออกเสียง 20,000               เสียง คิดเปน็ร้อยละ 0.0021        

รวม 956,266,307      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 100.0000    
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2) นายกอบศักด์ิ พงศ์พนรัตน์  กรรมการ และกรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 956,172,282      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 99.9902        

ไม่เห็นด้วย 74,025               เสียง คิดเปน็ร้อยละ 0.0077          

งดออกเสียง 20,000               เสียง คิดเปน็ร้อยละ 0.0021          

รวม 956,266,307      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 100.0000      
 

3) นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม  กรรมการ 

เห็นด้วย 932,760,117      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 97.5419        

ไม่เห็นด้วย 73,500               เสียง คิดเปน็ร้อยละ 0.0077          

งดออกเสียง 23,432,690        เสียง คิดเปน็ร้อยละ 2.4504          

รวม 956,266,307      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 100.0000      
 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

 ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2560 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือ
ตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็น
คราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา
แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ใน
อัตราเดียวกับปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 50,000   บาท ต่อคร้ังการประชุม 
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  20,000   บาท ต่อคร้ังการประชุม  

                   (โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีส าหรับกรรมการ) 
3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000   บาท ต่อคร้ังการประชุม 
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ   20,000   บาท ต่อคร้ังการประชุม 
5. ค่าตอบเเทนรายปีประธานกรรมการ   440,000      ่อป  
6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
7. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา  30,000 บาท ต่อคร้ังการประชุม 
8. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา   20,000 บาท ต่อคร้ังการประชุม 
9. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  30,000  บาท ต่อคร้ังการประชุม 
10. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน            20,000  บาท ต่อคร้ังการประชุม 
11. โบนัสจากผลการด าเนินงาน    -ไม่ม-ี 
12. สิทธิประโยชน์อื่น    -ไม่ม-ี 
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มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

 1) คุณกัญญา บุญสุภาพร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี ้บริษัทฯ 

ควรระบุค่าตอบแทนประจ าปีที่แสดงในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 55  

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ
มา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นด้วย 955,815,807      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 99.9529       

ไม่เห็นด้วย 430,500             เสียง คิดเปน็ร้อยละ 0.0450         

งดออกเสียง 20,000               เสียง คิดเปน็ร้อยละ 0.0021         

รวม 956,266,307      เสียง คิดเปน็ร้อยละ 100.0000     
 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

ประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเร่ืองต่าง ๆ  
 

              ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 19 ราย 
นับเป็นจ านวนหุ้น 70,550,739  หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 40 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 885,715,568 นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 
956,266,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.79 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

             ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเร่ืองอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม 

   
ปิดประชุมเวลา 15.36 น. 
 

 
ลงช่ือ        ประธานที่ประชุม 

( นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์ ) 
 
 
ลงช่ือ ___________________________ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            ( นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ ) 
 
 

 
ลงช่ือ                                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              ( นางน้ าเพชร ตันตะวิริยะ) 


