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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 24 เมษำยน 2563 เวลำ 14.30 น. ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1/765 หมูท่ ่ี 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. รศ.ไตรรัตน์

จำรุ ทศั น์

2. ดร.พิบลู ย์

ลิมประภัทร

ประธำนกรรมกำร

กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแล
กิจกำร
3. นำยวิชำญ อมรโรจนำวงศ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
4. นำยวรกำร เทพเฉลิม
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
5. นำยสมเชำว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรสรรหำ พิ จ ำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
6. นำยสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
รายชือ่ กรรมการทีล่ าประชุม
1. นำยวิเชียร ศิลำพัชรนันท์ /1 กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (สำยงำนบริหำร)
หมำยเหตุ :

1. /1นำยวิเชียร ศิลำพัชรนันท์ เป็ นผูบ้ ริหำรสูงสุดของสำยบัญชีและกำรเงิน (CFO)
2. สัดส่วนของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม คิดเป็ นร้อยละ 85.71 ของกรรมกำรทัง้ หมด

ผู้สอบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม และเป็ นสักขีพยำนในกำรตรวจสอบกำรนับคะแนน จำกบริษัทสอบบัญชีธรรม
นิติ จำกัด ได้แก่ นำงสำวโชติมำ กิจศิรกร และนำยทศพร คำแสง
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เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
นำงสำวณัฐณมนต์ ศรัณธัชวงศ์ ทำหน้ำที่เป็ นพิธีกรในกำรประชุมครัง้ นี ้ ได้กล่ำวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ทุก
ท่ำน ที่มำร่วมกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จำกัด (มหำชน) และได้แจ้ง
ให้ท่ีประชุม ทรำบว่ำ มีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ ด้วยตนเอง และโดยกำรมอบฉันทะรวมทัง้ สิน้ จำนวน 27 รำย
นับ เป็ น จ ำนวนหุ้น ได้ 921,839,681 หุ้น จำกหุ้น ทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิด เป็ น ร้อยละ 74.0265 ของ
จำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมดของบริษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38
ก่อนที่จะเริ่มพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุม พิ ธีกรได้ชีแ้ จงวิธีปฏิบัติในกำรออกเสียงลงคะแนน
และวิธีกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุม สรุ ปได้ดงั นี ้
1. ผูถ้ ื อหุน้ สำมำรถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่
ได้รบั ณ ตอนลงทะเบียน
2. วิธีกำรนับคะแนนเสียง คือ 1 หุน้ เท่ำกับ 1 เสียง
3. เมื่อผูด้ ำเนินกำรประชุม แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ลงมติในแต่ละวำระ ผูด้ ำเนินกำรประชุมจะเรียนถำมใน
ทุ ก ๆ วำระว่ ำ จะมี ผู้ใ ดคัด ค้ำ นหรื อ งดออกเสี ย งหรื อ ไม่ ถ้ำ ไม่ มี ผู้คัด ค้ำ นหรื อ งดออกเสี ย ง
ผูด้ ำเนินกำรประชุมจึงจะสรุ ปคะแนนในวำระนัน้ ๆ หำกมีผใู้ ดคัดค้ำนหรือประสงค์จะงดออกเสียง
ขอให้ล งคะแนนในบัต รลงคะแนนที่ บ ริษั ท ฯ จัด ให้แ ละยกมื อ ขึน้ เพื่ อ ให้เจ้ำหน้ำที่ เก็ บ บัต ร
ลงคะแนนไปบัน ทึก และหัก ออกจำกจ ำนวนเสี ย งทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่ เข้ำร่วมประชุม และ
สรุ ปผลให้ท่ีประชุมทรำบ
4. สำหรับผูร้ บั มอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุมซึ่งผูม้ อบฉันทะมีคำสั่งระบุกำรลงคะแนนเสียงมำใน
หนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนัน้ ไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตร เนื่องจำกบริษัทจะนับคะแนนเสียง
ตำมรำยละเอียดที่ ระบุในหนังสือมอบฉัน ทะ หลังจำกนั้น ผู้ดำเนิ น กำรประชุม จะแจ้งผลกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระให้ท่ีประชุมรับทรำบ
5. หำกท่ำนผูถ้ ื อหุน้ ท่ำนใดประสงค์จะซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ขอควำมกรุ ณ ำให้ท่ำนถำม
คำถำมโดยเขียนคำถำมใส่กระดำษที่จดั เตรียมไว้ให้และมอบให้เจ้ำหน้ำที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือ
ภำยในห้องประชุม แทนกำรสอบถำมทำงไมโครโฟน เพื่ อให้ก ำรจัดกำรประชุมได้กระชับ และ
รวดเร็ว โดยท่ำนประธำนฯ จะรวบรวมคำถำมและตอบในวำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ คำถำมทุก
คำถำมที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะแสดงคำตอบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็ว
ทั้งนี ้ บริษั ท ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผู้ถื อหุ้น ที่ ไม่ป ระสงค์เข้ำร่วมประชุม และผู้ถื อหุ้น ที่ ม อบฉั น ทะ
สำมำรถส่งคำถำมเกี่ยวกับระเบียบวำระกำรประชุม ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 12 มีนำคม 2563 จนถึงวันที่ 16
เมษำยน 2563 โดยส่งเอกสำรมำที่ ฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์ ตำมที่อยู่ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผูถ้ ื อหุน้
ท่ำนใดส่งคำถำมมำในช่วงเวลำดังกล่ำว
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6. และเพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดี ในกำรลงคะแนนเสียง วำระที่ 5 พิจำรณำ
อนุมตั ิกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระนัน้ บริษัทฯ จะดำเนินกำร
ให้เลือกกรรมกำรได้ทีละท่ำน โดยทำตำมขัน้ ตอนกำรลงคะแนนเหมือนวำระอื่น ดังที่ ได้กล่ำว
มำแล้ว
หลังจบกำรชีแ้ จง รศ.ไตรรัตน์ จำรุ ทศั น์ ประธำนกรรมกำรบริษัท ทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม
ได้กล่ำวเปิ ดกำรประชุมสำมัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจำปี 2563 พร้อมกับกล่ำวต้อนรับผูถ้ ื อหุน้ ที่ เข้ำร่วมประชุม และ
ประธำนฯ ได้เชิญให้ นำงสำวณัฐณมนต์ ศรัณธัชวงศ์ พิธีกรเป็ นผูช้ ีแ้ จงรำยละเอียดวำระกำรประชุมต่อไป
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2562

ประธำน เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 ตำมรำยละเอียดสำเนำรำยงำนกำรประชุมที่ได้จัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
ไม่มีผขู้ อเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรำยงำนกำรประชุม ประธำน ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ
รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
จานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพือ่ ผ่านมติ
เสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรบั รองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

921,839,681
0
0
0
921,839,681

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 2

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
ประธำน เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และ
รับทรำบรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำร ดังรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือ
หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนกำรประชุม โดยสรุ ปสำระสำคัญดังนี ้
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 ผลกำรด ำเนิ น งำนด้ำนยอดขำยรำยปี : บริ ษั ท ฯ มี ย อดขำย ปี 2562 เท่ ำกับ 2,431 ล้ำนบำท แต่ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึง่ มียอดขำย 2,531 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 4
 ผลกำรด ำเนิ น งำนด้ำ นยอดโอนรำยปี : บริ ษั ท ฯ มี ย อดโอน ปี 2562 เท่ ำ กั บ 1,212 ล้ำ นบำท ซึ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึง่ มียอดโอน 1,735 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 30.2
 เป้ำหมำยกำรดำเนิ น งำนปี 2563 : บริษัท ฯ ตัง้ เป้ำหมำยยอดขำยที่ 2,700 ล้ำนบำท และตัง้ เป้ำกำรโอน
กรรมสิทธิ์ ที่ 1,600 ล้ำนบำท และขยำยกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ 5 โครงกำร มูลค่ำรวม 3,500 ล้ำนบำท ซึง่
เป็ นประเภทแนวรำบทัง้ หมด
 และสำหรับควำมคืบหน้ำของกำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิ บัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต (CAC) ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็ นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ไปแล้วนัน้
บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเป็ นอย่ำงยิ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ตัง้ แต่ปี
2549 และพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลำกรทุกระดับมีจิตสำนึกในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รปั ชั่นในทุกรู ปแบบ อีกทัง้ ปลูกฝั งกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตลอดจนกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณ ธรรม และจริยธรรม เพื่ อนำไปสู่กำรเจริญ เติบ โตอย่ ำงยั่งยื น คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ได้กำหนด
นโยบำยกำรป้ องกัน และต่อต้ำนกำรทุจริต ไว้ในจรรยำบรรณในกำรดำเนิ น ธุรกิ จ ซึ่งบุคลำกรทุก ระดับ ของ
บริษัทฯ จะต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
อีกทัง้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนกำรตอบสนองที่รวดเร็วเป็ นธรรม โดย
มุง่ หวังว่ำพนักงำนทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณใน
กำรดำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดกำรดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันนำมำซึง่ ควำมยั่งยืนในระยะยำวของบริษัท
โดยในปี 2562 พบว่ำ ไม่มีข ้อร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสเกี่ ย วกับ กำรทุจ ริตคอร์รัป ชั่น กำร
กำกับดูแลกิ จกำรที่ ดี และจรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุรกิ จ และไม่พบประเด็นปั ญ หำ หรือข้อบกพร่องที่เป็ น
สำระส ำคัญ เกี่ ย วกับ กำรดำเนิ น คดีท่ี เกี่ ยวข้องกับ กำรทุจริตคอร์รัป ชั่น ในทุก รู ป แบบ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยนโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นต่อผูถ้ ือหุน้ และ
ประชำชนทั่วไป ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท รำยงำนประจำปี และรำยงำนควำมยั่งยืน เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ประธำน ขอให้ท่ีประชุมซักถำมหำกมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2562 และเมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดซักถำม ประธำน จึงสรุ ปว่ำที่ประชุมรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทในรอบปี 2562 ตำมที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธำน เสนอให้ท่ี ป ระชุม พิ จ ำรณำอนุมัติ งบกำรเงิ น ของบริษัท ประจ ำปี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุ น ของบริษัทฯ ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
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ได้ต รวจสอบและผ่ ำนกำรพิ จำรณำของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับ หนังสือเชิ ญ
ประชุมนีแ้ ล้วก่อนกำรประชุม โดยสรุ ปสำระสำคัญดังนี ้
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,102.7 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จำนวน
146.9 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 3.5 เนื่องจำกสินค้ำคงเหลือลดลง
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหนีส้ ินรวม 1,530.8 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561 จำนวน 133.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นลดลงร้อยละ 8 เนื่องจำกเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน และเงินกูย้ ืมจำกกรรมกำรลดลง
ส่วนของผู้ถอื หุน้
บริ ษั ท มี ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 และ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 เท่ ำ กั บ
2,572.0 ล้ำนบำท และ 2,585.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือลดลงร้อยละ 0.5
 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้ของบริษัททัง้ จำนวนมำจำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ โดยมีรำยได้จำกกำรขำยบ้ำนจัดสรร
พร้อมที่ดินเป็ นหลัก
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ำยได้ร วม 1,252.8 ล้ำ นบำท ลดลงจำกปี 2561 ซึ่ งมี ร ำยได้ร วม
1,782.2 ล้ำนบำท เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยลดลง 523.7 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 30.18
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ได้แก่
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2562 อยู่ท่ี 0.60 จำก 0.64 เท่ำ ในปี 2561 แต่อย่ำงไรก็
ตำมอัตรำส่วนดังกล่ำวยังอยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ไม่สงู กว่ำค่ำเฉลี่ยกลุม่ บริษัทอสังหำริมทรัพย์
อัตรำกำไรขัน้ ต้น ปี 2562 มีอตั รำอยู่ท่ี 32.36%
ประธำน ขอให้ท่ี ประชุมซักถำมหำกมีขอ้ สงสัย และเมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดซักถำม จึงขอให้ท่ี
ประชุมอนุมตั ิงบกำรเงินดังกล่ำว
จานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพือ่ ผ่านมติ
เสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้ /ผูร้ บั
มอบฉันทะที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 4

921,839,681
0
0
0
921,839,681

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2562 และการงดจ่ายเงินปั นผล

ประธำน เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนปี 2562 และกำร
งดจ่ำยเงินปั นผล โดยชีแ้ จงต่อที่ประชุมดังนี ้
ตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ
51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี สว่ นหนึง่ ไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละห้ำของกำไรสุทธิประจำปี หัก
ด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนีจ้ ะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
เว้นแต่บริษัทจะมีขอ้ บังคับหรือกฎหมำยอื่นกำหนดให้ตอ้ งมีทนุ สำรองมำกกว่ำนัน้
จำกผลกำรด ำเนิ น งำนในปี 2562 ที่ ผ่ ำนมำงบกำรเงิ น เฉพำะของบริษั ท มี ก ำไรสุท ธิ จ ำนวน
18,989,689.03 บำท ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำจัดสรรเงินสำรอง
ตำมกฎหมำยจำนวน 1,210,000.00 บำท สำหรับผลกำรดำเนินงำน ปี 2562 ทำให้งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
มีทนุ สำรองตำมกฎหมำย จำนวน 75,360,000.00 บำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 6.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(บริษัทมีทนุ จดทะเบียน ชำระแล้ว 1,245,283,691.00 บำท)
บริษัท มีน โยบำยจ่ ำยเงิ น ปั น ผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุท ธิ ห ลังหัก ภำษี และ
สำรองตำมกฎหมำยของงบกำรเงินรวม ทัง้ นี ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลให้นำปั จจัยต่ำงๆ มำพิจำรณำประกอบ เช่น ผล
กำรดำเนิ นงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิ จ และปั จจัยอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องในกำร
บริหำรงำนของบริษัท โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
และผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท ซึ่งจำกผลกำรดำเนิ นงำนในปี 2562 ที่ ผ่ำนมำ งบกำรเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิ
จำนวน 18,673,658.40 บำท
ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุ มัติการงดจ่ายเงิน
ปั นผลของบริษัท สำหรับปี 2562 เนื่องจำกบริษัทมีควำมจำเป็ นต้องใช้เงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ำยใน
กำรดำเนินงำนของบริษัท
ประธำน ขอให้ท่ี ประชุมซักถำมหำกมีขอ้ สงสัย และเมื่อไม่มีผูถ้ ื อหุน้ ท่ำนใดซักถำม จึงขอให้ท่ี
ประชุมอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไร และกำรงดจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2562 ดังกล่ำว
จานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพือ่ ผ่านมติ
เสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไร และกำรงดจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนปี
2562 ด้วยคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 5

921,839,681
0
0
0
921,839,681

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ

ประธำน แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อย
จำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ถ้ำจำนวนกรรมกำรแบ่งออกให้เป็ นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับ
สลำก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
โดยในกำรประชุมสำมัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ ำปี 2563 ของบริษั ท มีก รรมกำรที่ ครบวำระกำรด ำรง
ตำแหน่ง จำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
1. ดร.พิบลู ย์
ลิมประภัทร
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจกำร
2. นำยสมเชำว์
ตันฑเทอดธรรม กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำร
สรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแล
กิจกำร
3. นำยวิเชียร
ศิลำพัชรนันท์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้พิจำรณำคุณสมบัติ
และผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรดังกล่ำวเป็ นรำยบุคคลแล้วว่ำ เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำร
ครบถ้วนตำมที่ ได้กำหนดไว้ในกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง และมีควำมรู ค้ วำมสำมำรถ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินงำนของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระทัง้ 3
ท่ำน ดังกล่ำว กลับเข้ำดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอิสระและกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง
โดยในวำระนีก้ รรมกำรที่ครบวำระทัง้ 3 ท่ำน ขอไม่เข้ำร่วมประชุม จนกว่ำกำรพิจำรณำวำระนีจ้ ะแล้วเสร็จ
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จานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพือ่ ผ่านมติ
เสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธำน ได้ก ล่ ำวเสนอให้ท่ี ป ระชุ ม ลงมติ เลื อ กกรรมกำร ทั้ง 3 ท่ ำ น เข้ำ ด ำรงต ำแหน่ ง เป็ น
รำยบุคคล ดังนี ้
ท่านแรก ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ

มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมตั ิเลือก ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร เป็ นกรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ชุดย่อยของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะที่ มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

921,839,156
525
0
0
921,839,681

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ท่านทีส่ อง นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9999
0.0001
0.0000
0.0000
100.0000

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
กากับดูแลกิจการ

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมตั ิเลือกนายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม เป็ นกรรมกำรและกรรมกำร
ชุด ย่อยของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะที่ มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

921,839,681
0
0
0
921,839,681

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

ท่านทีส่ าม นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
กรรมการ และกรรมการบริหาร
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมตั ิเลือกนายวิเชียร ศิลาพัชรนั นท์ เป็ นกรรมกำรและกรรมกำรชุด
ย่ อ ยของบริษั ท ฯ ด้วยคะแนนเสี ย งทั้งหมดของผู้ถื อ หุ้น /ผู้รับ มอบฉั น ทะที่ ม ำประชุม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

921,839,681
0
0
0
921,839,681

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 6

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
ประธำน ได้แจ้งต่อที่ ป ระชุมว่ำคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำ
หลัก เกณฑ์ค่ำตอบแทนกรรมกำรในปั จ จุบัน แล้วเห็ น ว่ำหลัก เกณฑ์ค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวมีค วำม
สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ของกรรมกำร และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กบั กลุ่มธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะ
ดูแลและรักษำกรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติท่ีตอ้ งกำร จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในอัตรำเดียวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี ท่ีผ่ำนมำ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. ค่ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
- ประธำนกรรมกำร
50,000 บำท ต่อครัง้ กำรประชุม
- กรรมกำร
20,000 บำท ต่อครัง้ กำรประชุม
2. ค่ำตอบแทนรำยปี คณะกรรมกำรบริษัท
- ประธำนกรรมกำร
440,000 บำท ต่อคน ต่อปี
- กรรมกำร
-ไม่มี3. ค่ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
30,000 บำท ต่อครัง้ กำรประชุม
- กรรมกำรตรวจสอบ
20,000 บำท ต่อครัง้ กำรประชุม
4. ค่ำตอบแทนรำยปี คณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
200,000 บำท ต่อคน ต่อปี
- กรรมกำรตรวจสอบ
200,000 บำท ต่อคน ต่อปี
5. ค่ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
30,000 บำท ต่อครัง้ กำรประชุม
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
20,000 บำท ต่อครัง้ กำรประชุม
6. โบนัสจำกผลกำรดำเนินงำน ปี 2562 และสิทธิประโยชน์อ่นื
-ไม่มี-
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ประธำน ขอให้ท่ี ประชุมซักถำมหำกมีขอ้ สงสัย และเมื่อ ไม่มีผูถ้ ื อหุน้ ท่ำนใดซักถำม จึงขอให้ท่ี
ประชุมอนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2563 ดังกล่ำว
จานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพือ่ ผ่านมติ
ไม่ น ้อ ยกว่ ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น ทั้งหมดที่ ม ำประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำร สำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 7

921,839,681
0
0
0
921,839,681

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทน

ประธำน ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรพิ จำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ือหุน้
พิจำรณำและอนุมตั ิกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท สำหรับปี 2563 ดังมีรำยชื่อผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี ้
1. นำงสำวโชติมำ กิจศิรกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 7318 หรือ
2. นำงสำววันนิสำ งำมบัวทอง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 6838 หรือ
3. นำงสำวชุตินนั ท์ กอประเสริฐถำวร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 9201 หรือ
4. นำยสุวฒ
ั น์
มณีกนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 8134
และเสนออนุมตั ิกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท เป็ นเงินจำนวน 1,230,000 บำท
ซึง่ เป็ นอัตรำที่เท่ำกันกับปี ท่ีผ่ำนมำ ทัง้ นีไ้ ม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมที่ได้จ่ำยจริง
ประธำน ขอให้ท่ี ป ระชุมซัก ถำมหำกมีขอ้ สงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ท่ ำนใดซัก ถำม ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรจึงขอให้ท่ีประชุมอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี สำหรับงบกำรเงินปี 2563 และกำหนดค่ำตอบแทน
ดังกล่ำว
จานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพือ่ ผ่านมติ
เสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติทปี่ ระชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ง ผู้ส อบบั ญ ชี ส ำหรับ งบกำรเงิ น ปี 2563 และก ำหนด
ค่ำตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 8

921,839,681
0
0
0
921,839,681

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ประธำน สอบถำมที่ประชุมว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใดต้องกำรซักถำมในเรื่องอื่นใดหรือไม่

คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ได้สอบถำม (โดยกำรเขียนลงกระดำษตำมที่บริษัทฯ ได้จดั ไว้ให้) ดังนี ้
1. จำกสำรท่ำนประธำน ที่เขียนไว้ในรำยงำนประจำปี หน้ำ 7 เขียนไว้ว่ำชำว NCH ทุกคนยังเชื่อ
ว่ำปี 2563 นี ้ จะสำมำรถทำงำนบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแน่นอนนัน้ เป้ำหมำยของบริษัทฯ ปี
2563 คืออะไร และยังจะสำมำรถบรรลุได้แน่นอนหรือไม่
2. จำกรำยงำนประจ ำปี หน้ำ 36 เขี ย นไว้ว่ำ ท ำเลที่ ข ำยได้ดี ท่ี สุด ของกรุ งเทพฯ-ปริมณฑล
อันดับแรกๆ คือ บำงใหญ่-บำงบัวทอง, บำงกรวย-ไทรน้อย ขอสอบถำมว่ำ บริษัทฯ มีโครงกำร
อยู่ในทำเลดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร และถ้ำยังไม่มี บริษัทฯ มีควำมสนใจจะทำโครงกำรใน
ทำเลดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร
คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชีแ้ จง ดังนี้
1. บริษัทฯ มีเป้ำสำหรับปี 2563 ดังนี ้ เป้ำขำย 2,700 ล้ำนบำท และเป้ำโอน 1,600 ล้ำนบำท ซึ่ง
แบ่งออกเป็ นรำยไตรมำส จำกกำรดำเนินงำนที่ ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีกำรปรับแผนและกลยุทธ์
ตำมสถำนกำรณ์ ทำให้มีผลงำนเป็ นที่น่ำพอใจ และค่อนข้ำงมั่นใจได้วำ่ จะสำมำรถทำได้ตำม
เป้ำที่วำงไว้
2. บริษัทฯ มีพืน้ ที่ โครงกำรที่ อยู่ใกล้เคียงกับพื น้ ที่ ดังกล่ำว อีกทั้งมีผูเ้ สนอขำยพื น้ ที่ ในบริเวณ
ดังกล่ำวเข้ำมำบ้ำง แต่บริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วว่ำยังไม่เหมำะสมเท่ำที่ควร อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ
ก็ยงั คงศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และหำพืน้ ที่เพื่อขยำยโครงกำรต่อไป
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คุณไตรรัตน์ จารุ ทศั น์ ประธานกรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ พัฒนำโครงกำรแนวรำบ
จึงมีควำมเสี่ยงน้อยกว่ำโครงกำรแนวสูง และพืน้ ที่ ที่บริษัทฯ เปิ ดโครงกำรจะเป็ นพืน้ ที่ ที่บริษัทฯ
มีฐำนลูกค้ำอยู่แล้ว
ในระหว่ำงกำรประชุม ไม่มีผูถ้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ ด้วย
ตนเอง และโดยกำรมอบฉัน ทะรวมทั้งสิน้ จ ำนวน 27 รำย นับ เป็ น จำนวนหุน้ ได้ 921,839,681 หุน้ จำกหุ้น
ทัง้ หมด 1,245,283,691 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 74.0265 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมดของบริษัทฯ
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ แสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมเพิ่มเติมอีก ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท จึง
กล่ำวขอบคุณ ผู้ถื อหุ้น ที่ ก รุ ณ ำสละเวลำอัน มีค่ำมำร่วมประชุม ในวัน นี ้ อีก ทั้งได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่ ำงๆ ที่ มี
ประโยชน์ และกล่ำวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.07 น.

ลงชื่อ

ประธำนที่ประชุม
( รศ.ไตรรัตน์ จำรุทศั น์ )

ลงชื่อ ___________________________ผูร้ บั รองรำยงำนกำรประชุม
(นำยสมเชำว์ ตันฑเทอดธรรม)

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวพรทิพย์ภำ ชีวเรืองโรจน์)
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