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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น�ครังที�่1/2564
บริษัท�เอน็�ซี��เฮา้สซ์ิ่ง�จากัด��มหาชน��

�
�

วัน�เวลา�และสถานทปีระชุม�

ประชุมเมือวันจันทรที์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท เลขที 1/765 
หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 

 
กรรมการทเีข้าร่วมประชุม�

1. �รศ.ไตรรัตน�์ จารุทัศน ์ ประธานกรรมการ �

2. �ดร.พิบูลย ์  ลิมประภัทร� กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแล  
กิจการ�

3. นายวิชาญ� อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
� � � � กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ 
4. นายวรการ� เทพเฉลิม� กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
� � � � กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ 
5. นายวิกรม � ศรีประทักษ�์ กรรมการอิสระ�
6. นายสมเชาว ์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ  
และประธานเจา้หนา้ทบีริหาร 

7. นายสมนึก   ตันฑเทอดธรรม�กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ 
 

รายชอืผู้บริหาร�และรักษาการแทนต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการบญัชแีละการเงนิทเีข้าร่วมประชุม 
1. นายวลัชณัฏฐ์ � รุจิดาศิริสกุล�1� ผูจ้ัดการฝ่ายการเงิน และรักษาการแทนตาแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด 

� � � ดา้นการบัญชีและการเงินของบริษัท (CFO) 
 

หมายเหต ุ:  1. นายวลัชณัฏฐ์   รุจิดาศิริสกุล�1 เป็นรักษาการณ์แทนตาแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของสายบัญชีและ
การเงิน (CFO)�

บริษัท เอ็น.ซ.ี เฮ้าสซ์ิ่ง�จากดั�(มหาชน)���ทะเบียนเลขที บมจ���������������
เลขท�ี������หมู่ ���ถ.พหลโยธิน กม�����ต.คูคต อ.ลาลูกกา  จ.ปทุมธานี  ������
โทรศัพท ์ ��������������������โทรสาร  �������������������ZZZ�QFJURXS�FR�WK�

สงิทีส่งมาดว้ย ��
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� 2. กรรมการมีทงัหมด 7 ท่าน เขา้ร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม 
คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของกรรมการทังหมด  �

สานักงานกฎหมายทเีข้าร่วมประชุม�จากบริษัท กุดนั แอนด ์พารท์เนอรส์�จากัด ไดแ้ก่�นายคงกช ยงสวัสดิกุล 
�
เริมการประชุม �เวลา 14.30 น.

นางสาวณัฐณมนต ์ ศรัณธัชวงศ ์ทาหน้าทีเป็นพิธีกรในการประชุมครังนี ไดก้ล่าวตอ้นรับผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน ทีมาร่วมการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ ้น ครังที 1/2564�ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์งิ จากัด (มหาชน) และได้
แจ้งให้ทีประชุม ทราบว่า มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมทังดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทังสิน จานวน 37�
ราย นับเป็นจานวนหุ้นได ้888�819�283�หุน้ จากหุน้ทงัหมด 1,245,283,691�หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71�3748��ของ
จานวนหุน้ทีจาหน่ายไดท้งัหมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 38 

 
ก่อนทีจะเริมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม พิธีกรไดชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม สรุปไดด้ังนี 
1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที

ไดร้ับ ณ ตอนลงทะเบียน 
2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1�หุน้ เท่ากับ 1�เสียง 
3. เมือผู ้ดาเนินการประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดาเนินการประชุมจะเรียนถามใน

ทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มี ผู้คัดค ้านหรืองดออกเสี ยง 
ผูด้าเนินการประชุมจึงจะสรุปคะแนนในวาระนันๆ หากมีผูใ้ดคัดคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีบริษัทฯ จัดให้และยกมือขึน เพือให้เจ้าหน้าทีเก็บบัตร
ลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุม  และ
สรุปผลใหที้ประชุมทราบ 

4. สาหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข ้าร่วมประชุมซึงผู้มอบฉันทะมีคาสังระบุการลงคะแนนเสียงมาใน
หนังสือมอบฉันทะเรียบรอ้ยแลว้นัน ไม่ตอ้งลงคะแนนในบัตร เนอืงจากบริษัทจะนับคะแนนเสียง
ตามรายละเอียดทีระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนัน ผู้ดาเนินการประชุมจะแจ้งผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระใหที้ประชุมรับทราบ 

5. หากท่านผู ้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ท่านถาม
คาถามโดยเขียนคาถามใส่กระดาษทจีัดเตรียมไวใ้ห้และมอบใหเ้จา้หน้าที ณ จุดลงทะเบียนหรือ
ภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพือให้การจัดการประชุมได้กระชับและ
รวดเร็ว โดยท่านประธานฯ จะรวบรวมคาถามและตอบในวาระท ี4�พิจารณาเรืองอืนๆ คาถามทุก
คาถามทีไม่ไดต้อบในหอ้งประชุม บริษัทฯ จะแสดงคาตอบ บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยเร็ว  
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ทังนี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทีไม่ประสงค์เข ้าร่วมประชุม และผู ้ถือหุ ้นทีมอบฉันทะ
สามารถส่งคาถามเกียวกับระเบียบวาระการประชุม ไดต้ังแต่วันที 22 มกราคม 2564 จนถึงวันที 
8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยส่งเอกสารมาที ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามทีอยู่ของบริษัทฯ ซึงไม่มีผู ้ถือ
หุน้ท่านใดส่งคาถามมาในช่วงเวลาดังกล่าว 
 
หลังจบการชีแจง  รศ.ไตรรัตน์  จารุทัศน์  ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าทีเป็นประธานในที

ประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ ้น ครังที 1/2564 พรอ้มกับกล่าวตอ้นรับผู้ถือหุ ้นทีเขา้ร่วมประชุม 
และประธานฯ ไดเ้ชิญให ้ นางสาวณัฐณมนต ์ ศรัณธัชวงศ ์พิธีกรเป็นผูช้ีแจงรายละเอียดวาระการประชุมต่อไป
�  
วาระท�ี1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้�ประจาปี�2563 เมือวันท�ี24 เมษายน 

2563

ประธาน เสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ประจาปี 2563 ซึง
ประชุมเมือวันที 24 เมษายน 2563 ตามรายละเอียดสาเนารายงานการประชุมทีไดจ้ัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพรอ้มกับ
หนังสือเชิญประชุมในครงันีแลว้ 

 ไม่มีผูข้อเสนอเปลยีนแปลงหรือแกไ้ขรายงานการประชุม ประธาน  ไดเ้สนอให้ทีประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
จานวนเสียงทตี้องใชเ้พอืผ่านมติ
เสียงขา้งมากของจานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิปีระชุม
ทีประชุมมีมติร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงทังหมด

ของผูถ้ือหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 
 
 
 
 
 
 

 

วาระท�ี2 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิมเตมิวัตถุประสงคข์องบรษัิท 

ผู้ดาเนินการประชุมชีแจงต่อทีประชุมว่า�ตามทีทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 1/2564 ซึง
ประชุมเมือวันที 11 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิมเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทเพือให้บริษัทมีวัตถุประสงคที์สอดคลอ้งและครอบคลุมกับความประสงคใ์นการ

เห็นดว้ย� 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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บริจาคทีดินและการดาเนินธุรกิจดา้นสุขภาพของบริษัท จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อทปีระชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิมเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจานวน 53 ข้อ เป็น 55 ข ้อ 
ดังนี 

“ขอ้ 54 ให ้ยกให ้บริจาค ทดีนิ หรืออสงัหาริมทรพัยอ์นืใด แก่หนว่ยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกิจ 
เพอืใชใ้นกิจการอืนใด เพอืประโยชน์ของบริษัท และสาธารณประโยชน์

ขอ้ 55 ประกอบกิจการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ เป็นกจิการดูแลผูสู้งอายหุรือผูม้ภีาวะพงึพงิ ใหส้ถานทพีกั
อาศยัทงัทพีกัคา้งคืน และไม่พกัคา้งคืน เพอืการดูแล บาบดั ฟืนฟู และสง่เสริมสขุภาพ การทา
กายภาพบาบดั การออกกาลังกายและอืน ๆ ใหค้าปรึกษาดา้นสุขภาพ เป็นผูจ้ัดหรือรบัจัด
กิจกรรม สนัทนาการ การพักผ่อนบ ันเทิงใจทุกประแภท แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและ
องค์กรของรฐัทงัภายในประเทศและตา่งประเทศ”

ทังนี ทปีระชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติใหเ้สนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณา
อนุมัติการแกไ้ขเพมิเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอทุกประการ และเห็นสมควรเสนอ
ให้ทีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ ประธานเจา้หน้าทีบริหาร และ/หรือ ผู ้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอานาจ
จากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู ้รับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็นผู้มีอานาจในการจด
ทะเบียนแกไ้ขวัตถุประสงคข์องบริษัท ทีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที
จาเป็นเพือใหเ้ป็นไปตามคาสงัของนายทะเบียน เพือใหก้ารดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

จ านวนเสียงทตี้องใชเ้พอืผ่านมต�ิ

เสียงขา้งมากของจานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิปีระชุม�           

ทีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ตามทีเสนอทุกประการ และเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติมอบอานาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ/หรือ ผู ้รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู ้รับมอบอานาจจาก
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็นผู้มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ทีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ทีจาเป็นเพือให้เป็นไปตามคาสังของนายทะเบียน เพือให้
การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ดว้ยคะแนนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะทีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี 
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วาระท�ี3 พจิารณาอนุมัติแกไ้ขเพิมเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธข้ิอ�3. ของบริษัทใหส้อดคล้องกับการ
แกไ้ขเพมิเตมิวัตถุประสงคข์องบริษัท

ผู้ดาเนินการประชุมชีแจงต่อทีประชุมว่าเพือให้สอดคล ้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท �
ตามวาระที 2 ข ้างต ้น ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2564 ซึงประชุมเมือวันที 11 มกราคม 2564 จึง
เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพือให้สอดคลอ้งกับ
การแกไ้ขเพมิเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี�  

                  vขอ้ 3. วัตถุประสงคข์องบริษัท มีจานวน 55 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ทีแนบw 

นอกจากนี คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให ้เสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ้นเพือ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอทุกประการ 
และเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/ห รือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหนา้ทีบริหาร และ/หรือ ผู ้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
เป็นผูม้ีอานาจในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ทกีรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ทีจาเป็นเพือใหเ้ป็นไปตามคาสงัของนายทะเบียน เพือให้การดาเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบูรณ ์

จ านวนเสียงทตี้องใชเ้พอืผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มตทิปีระชุม�         

ทีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. เพือให้สอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์ของบริษัท และมีมติอนุมัติมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ร ับมอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู ้รับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็นผู้มีอานาจใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง 
ๆ ทีจาเป็นเพือให้เป็นไปตามคาสังของนายทะเบียน เพือให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ตาม

เห็นดว้ย� 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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รายละเอียดทีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้/ผูร้ ับมอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี�
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�วาระท�ี4 พจิารณาเรืองอนืๆ

ประธาน สอบถามทปีระชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซักถามในเรืองอืนใดหรือไม�่

คุณสุพัตรา สิทธิชัย�ผู้ถอืหุน้�ไดส้อบถาม (โดยการเขียนลงกระดาษตามทีบริษัทฯ ไดจั้ดไวใ้ห้) 
ดังนี�

�� ขอใหฝ่้ายบริหารอธิบาย เหตุผลและความจาเป็นในการเพิมวัตถุประสงคข์องบริษัทดังกล่าว�
�� บริษัทมีรายได ้ทีเป็นรายได้ประจาหรือไม่ หรือมีรายได้จากการขายโครงการบ้านจัดสรร

เท่านนั�
�� บริษัทมีนวัตกรรมในการสรา้งบา้นอย่างไร�
�� คณะผูบ้ริหารของบริษัทมองภาพรวมตลาดอสังหาในอีก ����ปี ขา้งหนา้อย่างไร�
�� ภาวะเงินเฟ้อจะเกิดขึนหรือไม�่
�
คุณไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ ชีแจงว่า  บริษัททาธุรกิจด ้านการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ และมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เพิมมากขึน ทาให้ตอ้งมีระบบสาธารณูปโภคทีสมบูรณ์
เพือบริการลูกค ้าและลูกบ้าน การทีบริษัทแก้ไขข้อบังคับเพือให้สามารถบริจาคทีดินให้กับองค ์กรของรัฐได ้
เพือใหอ้งคก์รดังกล่าวนาทีดินมาใชเ้ป็นแหล่งพักนาเพมิแรงดัน ซงึจะเกิดประโยชนก์ับบริษัทเป็นอย่างมาก�

คุณสมนึก��ตันฑเทอดธรรม�กรรมการผู้จดัการ��ชแีจงดงันี
���ปั จจุบันเป็นยุคของสังคมสูงวัยห รือ  $JHLQJ�6RFLHW\�ซึงบริ ษัทยังไม่ มีรายละเอีย ด

วัตถุประสงค ์ในการดาเนินงานทีชัดเจนในด้านนี จึงต ้องการเขียนวัตถุประสงค์เพิมเพือใช้ในอนาคตหากมี
โอกาสในการประกอบกิจการใหม่ๆ ของบริษัทต่อไป �โดยจากการเพิมวัตถุประสงค ์ข้อที ���จะทาให้บริษัท
สามารถดาเนินธุรกิจดูแลผูสู้งอายุซึงจะทาใหบ้ริษัทมีรายไดที้เป็นรายไดป้ระจาและมีความยงัยืนเพิมมากขนึ�

���บริษัทมีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยไดร้ับความร่วมมือจากพันธมิตร เช่น 6PDUW�(&2���6PDUW�&DUH�
เพือใหส้ินคา้ทบีริษัทขาย เป็นบา้นทปีระหยัดพลังงาน �รวมถึงดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูอ้ยู่อาศัย ดว้ย
ระบบต่างๆ และมีการดูแลหลังการขายทีดี เพือใหลู้กคา้ประทับใจและบอกต่อ มีการออกแบบบ้านและบริเวณ
บา้น ให้รองรับลูกคา้ในทุกช่วงวัย โดยการสรา้งแบรนดผ่์านประสบการณ์ 1HZ�1RUPDO�/LYLQJ�จากแบรนดที์ดี
สู่แบรนด ์ทียงัยืน ตามแนวคิดของบ ้านวิถีใหม่ สู่ความเป็นแบรนด์ทีมีความสุข ด้วยคอนเซ็ปต์ $//�)520�

เห็นดว้ย� ������������ เสียง� คิดเป็นรอ้ยละ� ���������
ไม่เห็นดว้ย� �� เสียง� คิดเป็นรอ้ยละ� �������
งดออกเสียง� �� เสียง� คิดเป็นรอ้ยละ� �������
บัตรเสีย� �� เสียง� คิดเป็นรอ้ยละ� ������
รวม� ��������� เสียง� คิดเป็นรอ้ยละ� ���������
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+20(�กับครอบครัวทุกช่วงวัย �$//�*(1��ผ่าน ��รูปแบบการใชช้ีวิตสู่ประสบการณ์ใหม่ /LYH��:RUN��6KRS��
/HDUQ�และ 3OD\�

ดร�พิบูลย�์�ลิมประภัทร��ประธานกรรมการตรวจสอบได ้ตอบคาถามเรืองภาวะเงินเฟ้อว่า
คงไม่มากนัก และยังอยู่ในระดับทียอมรับได ้�

คุณไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ กล่าวเพิมเติมอีกว่า ในส่วนของภาพรวมตลาด
อสังหาในอีก ����ปี ข้างหน้าอาจยังไม่ดีเท่าทีควร เนืองจากสถานการณ์ของโรคระบาดทีกาลังประสบอยู่ แต่
เนืองจากบริษัททาธุรกิจในบริเวณชานเมืองและทาแนวราบมากกว่าแนวสูง จึงคาดว่าบริษัทจะไม่ได้ร ับ
ผลกระทบมากนัก�อีกทัง บริษัทยังมีการพัฒนาสินคา้ทีหลากหลายและสอดคลอ้งกับวิถีชีวิต ( OLIH�VW\OH��ของผู้
อยู่อาศัยในปัจจุบันมากขนึ�

�
ในระหว่างการประชุมไม่มีผู้ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมเพิมเติม ทาให้มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทังดว้ย

ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทงัสิน จานวน �� ราย นับเป็นจานวนหุ้นได้ ����������� หุ้น จากหุ้น
ทังหมด ������������� หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ �������  ของจานวนหุน้ทีจาหน่ายไดท้งัหมดของบริษัทฯ�

�
เมือไม่มีผู ้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึง

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ ้น ทีกรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี อีกทังได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีมี
ประโยชน ์และกล่าวปิดประชุม�

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

�
�

ลงชอื� � � � ประธานทีประชุม�
( รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ��

ลงชอื BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBผูร้ ับรองรายงานการประชุม�
(นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม)�

�

ลงชอื � ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม�
(นางสาวพรทิพยภ์า ชีวเรืองโรจน)์�

�
�
�


