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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันจันทร์ท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 14.30 น. ณ สำนักงำนใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1/765
หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12130
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. นำยวิกรม
ศรีประทักษ์ กรรมกำรอิสระ
6. นำยสมเชำว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรสรรหำ พิ จ ำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
7. นำยสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
รายชือ่ ผู้บริหาร และรักษาการแทนตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงินทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นำยวลัชณัฏฐ์ รุ จิดำศิริสกุล/1 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน และรักษำกำรแทนตำแหน่งผูบ้ ริหำรสูงสุด
ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงินของบริษัท (CFO)
หมำยเหตุ : 1. นำยวลัชณัฏฐ์ รุจิดำศิริสกุล/1 เป็ นรักษำกำรณ์แทนตำแหน่งผูบ้ ริหำรสูงสุดของสำยบัญชีและ
กำรเงิน (CFO)
2. กรรมกำรมีทงั้ หมด 7 ท่ำน เข้ำร่วมประชุม 7 ท่ำน คิดเป็ นสัดส่วนของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของกรรมกำรทัง้ หมด
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สานักงานกฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม จำกบริษัท กุด่นั แอนด์ พำร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่ นำยคงกช ยงสวัสดิกลุ
เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
นำงสำวณัฐณมนต์ ศรัณธัชวงศ์ ทำหน้ำที่เป็ นพิธีกรในกำรประชุมครัง้ นี ้ ได้กล่ำวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ทุก
ท่ำน ที่มำร่วมกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จำกัด (มหำชน) และได้แจ้ง
ให้ท่ีประชุม ทรำบว่ำ มีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ ด้วยตนเอง และโดยกำรมอบฉันทะรวมทัง้ สิน้ จำนวน 37 รำย
นับ เป็ น จ ำนวนหุ้น ได้ 888,819,283 หุ้น จำกหุ้น ทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิด เป็ น ร้อยละ 71.3748 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 กำรประชุมจะแจ้งผลกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระให้ท่ีประชุมรับทรำบ
5. หำกท่ำนผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดประสงค์จะซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ขอควำมกรุ ณำให้ท่ำนถำม
คำถำมโดยเขียนคำถำมใส่กระดำษที่จดั เตรียมไว้ให้และมอบให้เจ้ำหน้ำที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือ
ภำยในห้องประชุม แทนกำรสอบถำมทำงไมโครโฟน เพื่ อให้กำรจัดกำรประชุ มได้กระชับ และ
รวดเร็ว โดยท่ำนประธำนฯ จะรวบรวมคำถำมและตอบในวำระที่ 4 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ คำถำมทุก
คำถำมที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะแสดงคำตอบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็ว
ทั้งนี ้ บริษั ท ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผู้ถื อหุ้น ที่ ไม่ป ระสงค์เข้ำร่วมประชุม และผู้ถื อหุ้ น ที่ มอบฉัน ทะ
สำมำรถส่งคำถำมเกี่ยวกับระเบียบวำระกำรประชุม ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 22 มกรำคม 2564 จนถึงวันที่
8 กุมภำพันธ์ 2564 โดยส่งเอกสำรมำที่ ฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์ ตำมที่อยู่ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผถู้ ือ
หุน้ ท่ำนใดส่งคำถำมมำในช่วงเวลำดังกล่ำว
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หลังจบกำรชี แ้ จง รศ.ไตรรัตน์ จำรุ ทัศน์ ประธำนกรรมกำรบริษัท ทำหน้ำที่ เป็ นประธำนในที่
ประชุม ได้กล่ำวเปิ ดกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 พร้อมกับกล่ำวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม
และประธำนฯ ได้เชิญให้ นำงสำวณัฐณมนต์ ศรัณธัชวงศ์ พิธีกรเป็ นผูช้ ีแ้ จงรำยละเอียดวำระกำรประชุมต่อไป
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2563

ประธำน เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2563 ตำมรำยละเอียดสำเนำรำยงำนกำรประชุมที่ได้จัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
ไม่มีผขู้ อเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรำยงำนกำรประชุม ประธำน ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ
รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
จานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพือ่ ผ่านมติ
เสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรบั รองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 2

888,819,783
0
0
0
888,819,783

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 ารแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผูด้ ำเนินกำรประชุมชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ อพิ จำรณำอนุมัติกำรแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีวตั ถุประสงค์ท่ีสอดคล้องและครอบคลุมกับควำมประสงค์ในกำร
บริจำคที่ดินและกำรดำเนินธุรกิจด้ำนสุขภำพของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่ มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่ มเติมวัตถุประสงค์จำกเดิมจำนวน 53 ข้อ เป็ น 55 ข้อ
ดังนี ้
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“ข้อ 54 ให้ ยกให้ บริจาค ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อนื่ ใด แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
เพือ่ ใช้ในกิจการอืน่ ใด เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั และสาธารณประโยชน์
ข้อ 55 ประกอบกิจการให้บริการด้านสุขภาพ เป็ นกิจการดูแลผูส้ ูงอายุหรือผูม้ ภี าวะพึ่งพิง ให้สถานทีพ่ กั
อาศัยทัง้ ทีพ่ กั ค้างคืน และไม่พกั ค้างคืน เพือ่ การดูแล บาบัด ฟื ้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพ การทา
กายภาพบ าบัด การออกก าลังกายและอื่น ๆ ให้ค าปรึ ก ษาด้านสุข ภาพ เป็ นผู จ้ ัด หรื อรับ จัด
กิจกรรม สันทนาการ การพักผ่อนบันเทิงใจทุกประแภท แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและ
องค์กรของรัฐทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ”
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทุกประกำร และเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร และ/
หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือ ผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผูร้ บั มอบอำนำจ
จำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ผูร้ บั มอบอำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรจด
ทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอำนำจดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่
จำเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน เพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
จานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพือ่ ผ่านมติ
เสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรำยละเอียด
ตำมที่เสนอทุกประกำร และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจ ำรณำอนุมตั ิมอบอำนำจให้คณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริหำร และ/หรือ ผูร้ บั มอบอำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ผูร้ ับมอบอำนำจจำก
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริหำร เป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรจดทะเบี ยนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ กรมพัฒนำธุรกิ จ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอำนำจดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน เพื่อให้
กำรดำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะที่มำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

888,819,783
0
0
0
888,819,783

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

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผูด้ ำเนิ นกำรประชุมชีแ้ จงต่อที่ ประชุมว่ำเพื่ อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
ตำมวำระที่ 2 ข้ำงต้น ที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2564 จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 55 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำแล้วเห็ น สมควรอนุ มัติใ ห้เสนอต่ อที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น เพื่ อ
พิจำรณำอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. ของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอทุกประกำร
และเห็ น สมควรเสนอให้ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ำรณำอนุ มัติ ม อบอ ำนำจให้ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือ ผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท
และ/หรือ ผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ผูร้ บั มอบอำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
เป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
มีอำนำจดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน เพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียน
เสร็จสมบูรณ์
จานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพือ่ ผ่านมติ
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมตั ิกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของบริษัท และมีมติอนุมตั ิมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร
และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือ ผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผูร้ บั มอบ
อำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ผูร้ บั มอบอำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็ นผูม้ ีอำนำจในกำร
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนำธุร กิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอำนำจดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่
จำเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน เพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ตำมรำยละเอียด
ที่ เสนอทุ กประกำร ด้วยคะแนนเสี ย งทั้งหมดของผู้ถื อหุ้น /ผูร้ ับ มอบฉัน ทะที่ มำประชุมและมีสิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 4

888,819,783
0
0
0
888,819,783

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
คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำม (โดยกำรเขียนลงกระดำษตำมที่บริษัทฯ ได้จดั ไว้ให้)

ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ขอให้ฝ่ำยบริหำรอธิบำย เหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่ำว
บริษัทมีรำยได้ท่ีเป็ นรำยได้ประจำหรือไม่ หรือมีรำยได้จำกกำรขำยโครงกำรบ้ำนจัดสรรเท่ำนัน้
บริษัทมีนวัตกรรมในกำรสร้ำงบ้ำนอย่ำงไร
คณะผูบ้ ริหำรของบริษัทมองภำพรวมตลำดอสังหำในอีก 2-3 ปี ข้ำงหน้ำอย่ำงไร
ภำวะเงินเฟ้อจะเกิดขึน้ หรือไม่

คุ ณ ไตรรั ต น์ จารุ ทั ศ น์ ประธานกรรมการ ชี้ แ จงว่ า บริ ษั ท ท ำธุ ร กิ จ ด้ำ นกำรพั ฒ นำ
อสังหำริมทรัพย์ และมีกำรพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่เพิ่มมำกขึน้ ทำให้ตอ้ งมีระบบสำธำรณูปโภคที่สมบูรณ์
เพื่ อบริกำรลูกค้ำและลูกบ้ำน กำรที่ บ ริษัทแก้ไขข้อบังคับ เพื่ อให้สำมำรถบริจำคที่ ดินให้กับองค์กรของรัฐได้
เพื่อให้องค์กรดังกล่ำวนำที่ดินมำใช้เป็ นแหล่งพักนำ้ เพิ่มแรงดัน ซึง่ จะเกิดประโยชน์กบั บริษัทเป็ นอย่ำงมำก
คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ ชีแ้ จงดังนี้
1. ปั จจุบนั เป็ นยุคของสังคมสูงวัยหรือ Ageing Society ซึ่งบริษัทยังไม่มีรำยละเอียดวัตถุประสงค์
ในกำรดำเนิ นงำนที่ ชัดเจนในด้ำนนี ้ จึงต้องกำรเขี ยนวัตถุประสงค์เพิ่ ม เพื่ อใช้ในอนำคตหำกมี โอกำสในกำร
ประกอบกิจกำรใหม่ๆ ของบริษัท ต่อไป โดยจำกกำรเพิ่ มวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 55 จะทำให้บริษัทสำมำรถดำเนิ น
ธุรกิจดูแลผูส้ งู อำยุซง่ึ จะทำให้บริษัทมีรำยได้ท่ีเป็ นรำยได้ประจำและมีควำมยั่งยืนเพิ่มมำกขึน้
2. บริษัทมีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยได้รบั ควำมร่วมมือจำกพันธมิตร เช่น Smart ECO , Smart Care
เพื่อให้สินค้ำที่บริษัทขำย เป็ นบ้ำนที่ประหยัดพลังงำน รวมถึงดูแลสุขภำพและคุณภำพชีวิตของผูอ้ ยู่อำศัย ด้วย
ระบบต่ำงๆ และมีกำรดูแลหลังกำรขำยที่ดี เพื่อให้ลกู ค้ำ ประทับใจและบอกต่อ มีกำรออกแบบบ้ำนและบริเวณ
บ้ำน ให้รองรับลูกค้ำในทุกช่วงวัย โดยการสร้างแบรนด์ผ่านประสบการณ์ New Normal Living จากแบรนด์ท่ีดีสู่
แบรนด์ท่ีย่ งั ยืน ตามแนวคิดของบ้านวิถีใหม่ สูค่ วามเป็ นแบรนด์ท่ีมีความสุข ด้วยคอนเซ็ปต์ ALL FROM HOME
กับครอบครัวทุกช่วงวัย (ALL GEN) ผ่าน 5 รู ปแบบการใช้ชีวิตสู่ประสบการณ์ใหม่ Live, Work, Shop, Learn
และ Play
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ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการตรวจสอบได้ตอบคำถำมเรื่องภำวะเงินเฟ้อว่ำคง
ไม่มำกนัก และยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คุณไตรรัตน์ จารุ ทัศน์ ประธานกรรมการ กล่ าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของภำพรวมตลำด
อสังหำในอีก 2-3 ปี ข้ำงหน้ำอำจยังไม่ดีเท่ำที่ควร เนื่องจำกสถำนกำรณ์ของโรคระบำดที่กำลังประสบอยู่ แต่
เนื่ องจำกบริษั ท ท ำธุ ร กิ จ ในบริเวณชำนเมื องและท ำแนวรำบมำกกว่ำแนวสูง จึงคำดว่ำบริ ษั ท จะไม่ ได้รับ
ผลกระทบมำกนัก อีกทัง้ บริษัทยังมีกำรพัฒนำสินค้ำที่ หลำกหลำยและสอดคล้องกับวิถีชีวิต (life style) ของผู้
อยู่อำศัยในปั จจุบนั มำกขึน้
ในระหว่ำงกำรประชุมไม่มีผูถ้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ ด้วย
ตนเอง และโดยกำรมอบฉัน ทะรวมทั้งสิน้ จ ำนวน 42 รำย นับ เป็ น จำนวนหุน้ ได้ 888,819,783 หุน้ จำกหุ้น
ทัง้ หมด 1,245,283,691 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.3749 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 15.00 น.

ลงชื่อ

ประธำนที่ประชุม
( รศ.ไตรรัตน์ จำรุทศั น์ )

ลงชื่อ ___________________________ผูร้ บั รองรำยงำนกำรประชุม
(นำยสมเชำว์ ตันฑเทอดธรรม)

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวพรทิพย์ภำ ชีวเรืองโรจน์)
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