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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2564 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัจนัทรท่ี์ 15 กุมภำพนัธ ์2564 เวลำ 14.30 น. ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท เลขท่ี 1/765 
หมู ่17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ต ำบลคคูต อ ำเภอล ำลกูกำ จงัหวดัปทมุธำนี 12130 

 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.  รศ.ไตรรตัน ์ จำรุทศัน ์ ประธำนกรรมกำร  

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

3. นำยวิชำญ อมรโรจนำวงศ ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 
    กรรมกำรสรรหำ  พิจำรณำคำ่ตอบแทนและก ำกบัดแูลกิจกำร 
4. นำยวรกำร เทพเฉลิม กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 
    กรรมกำรสรรหำ  พิจำรณำคำ่ตอบแทนและก ำกบัดแูลกิจกำร 
5. นำยวิกรม  ศรีประทกัษ ์ กรรมกำรอิสระ 
6. นำยสมเชำว ์  ตนัฑเทอดธรรม กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร  

กรรมกำรสรรหำ  พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำร  
และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

7. นำยสมนกึ   ตนัฑเทอดธรรม กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

รายชือ่ผู้บริหาร และรักษาการแทนต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชแีละการเงนิทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นำยวลชัณฏัฐ์  รุจิดำศิริสกลุ/1 ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน และรกัษำกำรแทนต ำแหน่งผูบ้ริหำรสงูสดุ 

   ดำ้นกำรบญัชีและกำรเงินของบริษัท (CFO) 
 

หมำยเหต ุ:  1. นำยวลชัณฏัฐ ์  รุจิดำศิริสกลุ/1 เป็นรกัษำกำรณแ์ทนต ำแหน่งผูบ้รหิำรสงูสดุของสำยบญัชีและ
กำรเงิน (CFO) 

  2. กรรมกำรมีทัง้หมด 7 ท่ำน เขำ้รว่มประชมุ 7 ท่ำน คิดเป็นสดัสว่นของกรรมกำรท่ีเขำ้รว่มประชมุ 
คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของกรรมกำรทัง้หมด   
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ส านักงานกฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม จำกบริษัท กดุั่น แอนด ์พำรท์เนอรส์ จ ำกดั ไดแ้ก่  นำยคงกช ยงสวสัดิกลุ 
 
เร่ิมการประชุม  เวลา 14.30 น. 

นำงสำวณฐัณมนต ์ ศรณัธชัวงศ ์ท ำหนำ้ท่ีเป็นพิธีกรในกำรประชมุครัง้นี ้ไดก้ลำ่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทกุ
ท่ำน ท่ีมำรว่มกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ของบริษัท เอน็.ซี. เฮำ้สซ์ิ่ง จ ำกดั (มหำชน) และไดแ้จง้
ใหท่ี้ประชุม ทรำบว่ำ มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชมุทัง้ดว้ยตนเอง และโดยกำรมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ จ ำนวน 37 รำย 
นับเป็นจ ำนวนหุ้นได ้888,819,283 หุ ้น จำกหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ ้น คิดเป็นรอ้ยละ 71.3748  ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 38 

 
ก่อนท่ีจะเริ่มพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุม พิธีกรไดชี้แ้จงวิธีปฏิบัติในกำรออกเสียงลงคะแนน

และวิธีกำรนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวำระกำรประชมุ สรุปไดด้งันี ้
1. ผูถื้อหุน้สำมำรถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได ้ในบัตรลงคะแนนท่ี

ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน 
2. วิธีกำรนบัคะแนนเสียง คือ 1 หุน้ เท่ำกบั 1 เสียง 
3. เม่ือผูด้  ำเนินกำรประชุม แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในแต่ละวำระ ผูด้  ำเนินกำรประชุมจะเรียนถำมใน

ทุกๆ วำระว่ำจะมีผู ้ใดคัดค้ำนหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ำไม่มีผู ้คัดค้ำนหรืองดออกเสียง 
ผูด้  ำเนินกำรประชมุจึงจะสรุปคะแนนในวำระนัน้ๆ หำกมีผูใ้ดคดัคำ้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จัดให้และยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีเก็บบัตร
ลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุม  และ
สรุปผลใหท่ี้ประชมุทรำบ 

4. ส ำหรบัผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุมซึ่งผูม้อบฉันทะมีค ำสั่งระบุกำรลงคะแนนเสียงมำใน
หนงัสือมอบฉันทะเรียบรอ้ยแลว้นัน้ ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัร เน่ืองจำกบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
ตำมรำยละเอียดท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจำกนั้น ผู้ด  ำเนินกำรประชุมจะแจง้ผลกำร
ลงคะแนนในแตล่ะวำระใหท่ี้ประชมุรบัทรำบ 

5. หำกท่ำนผูถื้อหุน้ท่ำนใดประสงคจ์ะซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ขอควำมกรุณำใหท้่ำนถำม
ค ำถำมโดยเขียนค ำถำมใส่กระดำษท่ีจดัเตรียมไวใ้หแ้ละมอบใหเ้จำ้หนำ้ท่ี ณ จุดลงทะเบียนหรือ
ภำยในหอ้งประชุม แทนกำรสอบถำมทำงไมโครโฟน เพ่ือใหก้ำรจัดกำรประชุมไดก้ระชับและ
รวดเรว็ โดยท่ำนประธำนฯ จะรวบรวมค ำถำมและตอบในวำระท่ี 4 พิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ ค ำถำมทุก
ค ำถำมท่ีไมไ่ดต้อบในหอ้งประชมุ บริษัทฯ จะแสดงค ำตอบ บนเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ โดยเรว็  
ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นท่ีไม่ประสงคเ์ข้ำร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ
สำมำรถส่งค ำถำมเก่ียวกบัระเบียบวำระกำรประชุม ไดต้ัง้แต่วนัท่ี 22 มกรำคม 2564 จนถึงวนัท่ี 
8 กุมภำพนัธ ์2564 โดยส่งเอกสำรมำท่ี ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพันธ ์ตำมท่ีอยู่ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่ำนใดสง่ค ำถำมมำในช่วงเวลำดงักลำ่ว 
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หลังจบกำรชีแ้จง  รศ.ไตรรตัน ์ จำรุทัศน์  ประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในท่ี

ประชุม ไดก้ล่ำวเปิดกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 พรอ้มกบักล่ำวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
และประธำนฯ ไดเ้ชิญให ้ นำงสำวณฐัณมนต ์ ศรณัธชัวงศ ์พิธีกรเป็นผูชี้แ้จงรำยละเอียดวำระกำรประชุมต่อไป
  
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวันที ่24 เมษายน  

 2563 

ประธำน เสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัท่ี 24 เมษำยน 2563 ตำมรำยละเอียดส ำเนำรำยงำนกำรประชุมท่ีไดจ้ัดส่งให้ผูถื้อหุน้พรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

 ไม่มีผูข้อเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขรำยงำนกำรประชุม ประธำน ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ
รบัรองรำยงำนกำรประชมุดงักลำ่ว 

 
จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ
เสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมมีมติรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 

 

วาระที ่2   พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงคข์องบริษัท  

ผูด้  ำเนินกำรประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันท่ี 11 มกรำคม 2564 ไดม้ีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ข
เพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทเพ่ือใหบ้ริษัทมีวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งและครอบคลมุกบัควำมประสงคใ์นกำร
บริจำคท่ีดินและกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นสขุภำพของบริษัท จงึเห็นสมควรใหเ้สนอตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำ
อนุมตัิกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท โดยเพ่ิมเติมวตัถุประสงคจ์ำกเดิมจ ำนวน 53 ขอ้ เป็น 55 ขอ้ 
ดงันี ้

เห็นดว้ย 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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“ขอ้ 54  ให ้ยกให ้บริจาค ที่ดิน หรืออสงัหาริมทรพัย์อืน่ใด แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกิจ  
เพือ่ใชใ้นกจิการอืน่ใด เพือ่ประโยชนข์องบริษทั และสาธารณประโยชน ์

ขอ้ 55  ประกอบกจิการใหบ้ริการดา้นสขุภาพ เป็นกิจการดูแลผูสู้งอายหุรือผูม้ภีาวะพึ่งพงิ ใหส้ถานทีพ่กั
อาศยัทัง้ทีพ่กัคา้งคืน และไม่พกัคา้งคืน เพือ่การดูแล บ าบดั ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพ การท า
กายภาพบ าบัด การออกก าลังกายและอื่น ๆ ให้ค าปรึกษาดา้นสุขภาพ เป็นผูจ้ัดหรือรับจัด
กิจกรรม สนัทนาการ การพกัผ่อนบนัเทิงใจทุกประแภท แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและ
องคก์รของรฐัทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ” 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจงึเห็นสมควรอนุมตัิใหเ้สนอตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำ
อนุมตัิกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีเสนอทกุประกำร และเห็นสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร และ/
หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผูร้บัมอบอ ำนำจ
จำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรจด
ทะเบียนแกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบริษัท ท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ  ำนำจด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ี
จ ำเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน เพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ์ 

จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ

เสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม            

ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมตัิกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท โดยมีรำยละเอียด
ตำมท่ีเสนอทุกประกำร และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ผูร้ ับมอบอ ำนำจจำก
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรจดทะเบียนแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษัท ท่ีกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ  ำนำจด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ ์ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะท่ีมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 

 
 
 
 

เห็นดว้ย 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 



 - 5 - 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัท 

ผูด้  ำเนินกำรประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกำรแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษัท  
ตำมวำระท่ี 2 ขำ้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 11 มกรำคม 2564 จึง
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมตัิแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้  

                  “ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบริษัท มีจ ำนวน 55 ขอ้ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจำรณำอนุมตัิแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 3. ของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีเสนอทุกประกำร 
และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรือ ผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์
มีอ  ำนำจด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน เพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรจดทะเบียน
เสรจ็สมบรูณ ์

จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ

คะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม          

ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมตัิกำรแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคข์องบริษัท และมีมติอนุมตัิมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร 
และ/หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผูร้บัมอบ
อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำร
จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ  ำนำจด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ี
จ ำเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน เพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณต์ำมรำยละเอียด
ท่ีเสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
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 วาระที ่4 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ประธำน สอบถำมท่ีประชมุวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดตอ้งกำรซกัถำมในเรื่องอื่นใดหรือไม่ 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถำม (โดยกำรเขียนลงกระดำษตำมท่ีบริษัทฯ ไดจ้ดัไวใ้ห)้ 
ดงันี ้

1. ขอใหฝ่้ำยบริหำรอธิบำย เหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรเพ่ิมวตัถปุระสงคข์องบริษัทดงักลำ่ว 
2. บริษัทมีรำยไดท่ี้เป็นรำยไดป้ระจ ำหรือไม ่หรือมีรำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรบำ้นจดัสรรเท่ำนัน้ 
3. บริษัทมีนวตักรรมในกำรสรำ้งบำ้นอย่ำงไร 
4. คณะผูบ้ริหำรของบริษัทมองภำพรวมตลำดอสงัหำในอีก 2-3 ปี ขำ้งหนำ้อย่ำงไร 
5. ภำวะเงินเฟ้อจะเกิดขึน้หรือไม่ 
 
คุณไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทท ำธุรกิจด้ำนกำรพัฒนำ

อสงัหำริมทรพัย ์และมีกำรพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่เพ่ิมมำกขึน้ ท ำใหต้อ้งมีระบบสำธำรณูปโภคท่ีสมบูรณ์
เพ่ือบริกำรลูกคำ้และลูกบ้ำน กำรท่ีบริษัทแกไ้ขขอ้บังคับเพ่ือให้สำมำรถบริจำคท่ีดินให้กับองคก์รของรฐัได ้
เพ่ือใหอ้งคก์รดงักลำ่วน ำท่ีดินมำใชเ้ป็นแหลง่พกัน ำ้เพ่ิมแรงดนั ซึง่จะเกิดประโยชนก์บับริษัทเป็นอย่ำงมำก 

คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ  ชีแ้จงดังนี ้
1. ปัจจบุนัเป็นยุคของสงัคมสงูวยัหรือ Ageing Society ซึ่งบริษัทยงัไม่มีรำยละเอียดวตัถปุระสงค์

ในกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจนในดำ้นนี ้จึงตอ้งกำรเขียนวัตถุประสงคเ์พ่ิมเพ่ือใชใ้นอนำคตหำกมีโอกำสในกำร
ประกอบกิจกำรใหม่ๆ ของบริษัทต่อไป โดยจำกกำรเพ่ิมวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 55 จะท ำใหบ้ริษัทสำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจดแูลผูส้งูอำยซุึง่จะท ำใหบ้ริษัทมีรำยไดท่ี้เป็นรำยไดป้ระจ ำและมีควำมยั่งยืนเพ่ิมมำกขึน้ 

2. บริษัทมีนวตักรรมใหม่ๆ โดยไดร้บัควำมร่วมมือจำกพนัธมิตร เช่น Smart ECO , Smart Care 
เพ่ือใหส้ินคำ้ท่ีบริษัทขำย เป็นบำ้นท่ีประหยดัพลงังำน รวมถงึดแูลสขุภำพและคณุภำพชีวิตของผูอ้ยู่อำศยั ดว้ย
ระบบต่ำงๆ และมีกำรดแูลหลงักำรขำยท่ีดี เพ่ือใหล้กูคำ้ประทบัใจและบอกต่อ มีกำรออกแบบบำ้นและบริเวณ
บำ้น ใหร้องรบัลกูคำ้ในทกุช่วงวยั โดยการสรา้งแบรนดผ์่านประสบการณ ์New Normal Living จากแบรนดท่ี์ดีสู่
แบรนดท่ี์ยั่งยืน ตามแนวคิดของบา้นวิถีใหม ่สูค่วามเป็นแบรนดท่ี์มีความสขุ ดว้ยคอนเซป็ต ์ALL FROM HOME 
กบัครอบครวัทุกช่วงวยั (ALL GEN) ผ่าน 5 รูปแบบการใชชี้วิตสู่ประสบการณ์ใหม่ Live, Work, Shop, Learn 
และ Play 

เห็นดว้ย 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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ดร.พบิูลย ์ ลิมประภัทร  ประธานกรรมการตรวจสอบไดต้อบค ำถำมเรื่องภำวะเงินเฟ้อว่ำคง
ไมม่ำกนกั และยงัอยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้ 

คุณไตรรัตน์ จารุทัศน ์ประธานกรรมการ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของภำพรวมตลำด
อสงัหำในอีก 2-3 ปี ขำ้งหนำ้อำจยังไม่ดีเท่ำท่ีควร เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ของโรคระบำดท่ีก ำลงัประสบอยู่ แต่
เน่ืองจำกบริษัทท ำธุรกิจในบริเวณชำนเมืองและท ำแนวรำบมำกกว่ำแนวสูง จึงคำดว่ำบริษัทจะไม่ได้รับ
ผลกระทบมำกนกั อีกทัง้ บริษัทยงัมีกำรพฒันำสินคำ้ท่ีหลำกหลำยและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต (life style) ของผู้
อยู่อำศยัในปัจจบุนัมำกขึน้ 

 
ในระหว่ำงกำรประชุมไม่มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ท ำใหม้ีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมทัง้ดว้ย

ตนเอง และโดยกำรมอบฉันทะรวมทั้งสิน้ จ ำนวน 42 รำย นับเป็นจ ำนวนหุน้ได ้888,819,783 หุน้ จำกหุ้น
ทัง้หมด 1,245,283,691 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.3749  ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ 

 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมเพ่ิมเติมอีก ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท จึง

กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น ท่ีกรุณำสละเวลำอันมีค่ำมำร่วมประชุมในวันนี ้  อีกทั้งไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ท่ีมี
ประโยชน ์และกลำ่วปิดประชมุ 
  
  
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 
 

ลงช่ือ        ประธำนท่ีประชมุ 
( รศ.ไตรรตัน ์ จำรุทศัน ์) 

 
 
 

ลงช่ือ ___________________________ผูร้บัรองรำยงำนกำรประชมุ 
            (นำยสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม) 
 

 
ลงช่ือ                                                 ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชมุ 
             (นำงสำวพรทิพยภ์ำ  ชีวเรืองโรจน)์ 
 


