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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเมื่อวนัศุกรท่ี์  23 เมษำยน  2564  เวลำ 14.30 น. ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮำ้สซ์ิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
เลขท่ี 1/765 หมูท่ี่ 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ต  ำบลคคูต อ ำเภอล ำลกูกำ จงัหวดัปทมุธำนี  

 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.  รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน ์ ประธานกรรมการ  

1. 2.  ดร.พิบลูย ์  ลิมประภทัร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหา  พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูล  
กิจการ 

3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหา  พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
4. นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหา  พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
5. นายวิกรม  ศรีประทกัษ ์ กรรมการอิสระ 
6. นายสมเชาว ์  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ  
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

7. นายสมนกึ   ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 

รายชือ่ผู้บริหาร และรักษาการแทนต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชแีละการเงนิทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายวลชัณฏัฐ์  รุจิดาศิริสกลุ/1 ผู้อ  านวยการฝ่ายการเงิน และรักษาการแทนต าแหน่งผู้บริหาร

สงูสดุดา้นการบญัชีและการเงินของบริษัท (CFO) 
 

หมายเหต ุ:  1. นายวลัชณัฏฐ์   รุจิดาศิริสกุล /1 เป็นรักษาการแทนต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของสายบัญชีและ
การเงิน (CFO) 

  2. กรรมการมีทัง้หมด 7 ท่าน เขา้รว่มประชมุ 7 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ 
คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของกรรมการทัง้หมด   
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ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม (ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ จำกบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด ไดแ้ก่  นำงสำว
โชติมำ กิจศิรกร  
 
เร่ิมการประชุม  เวลา 14.30 น. 
 

นำงสำวณฐัณมนต ์ ศรณัธัชวงศ ์ท ำหนำ้ท่ีเป็นพิธีกรในกำรประชมุครัง้นี ้ไดก้ลำ่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทกุ
ท่ำน ท่ีมำรว่มกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮำ้สซ์ิ่ง จ ำกดั (มหำชน) และไดแ้จง้
ใหท่ี้ประชุม ทรำบว่ำ มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชมุทัง้ดว้ยตนเอง และโดยกำรมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ จ ำนวน 30 รำย 
นับเป็นจ ำนวนหุ้นได ้931,600,597 หุ ้น จำกหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ ้น คิดเป็นรอ้ยละ 74.8103  ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชมุตำมขอ้บงัคบัของบริษัท 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 ้คัดค้ ำนหรืองดออกเสียง 
ผูด้  ำเนินกำรประชุมจงึจะสรุปคะแนนในวำระนัน้ๆ หำกมีผูใ้ดคดัคำ้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จัดให้และยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีเก็บบัตร
ลงคะแนนไปบนัทกึและหกัออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่มประชุม  และสรุปผล
ใหท่ี้ประชมุทรำบ 

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

5. หำกท่ำนผูถื้อหุน้ท่ำนใดประสงคจ์ะซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ขอควำมกรุณำใหท้่ำนถำม
ค ำถำมโดยเขียนค ำถำมใส่กระดำษท่ีจดัเตรียมไวใ้หแ้ละมอบใหเ้จำ้หนำ้ท่ี ณ จุดลงทะเบียนหรือ
ภำยในหอ้งประชมุ แทนกำรสอบถำมทำงไมโครโฟน เพ่ือป้องกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโร
นำ (COVID-19) 
 
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นท่ีไม่ประสงค์เข้ำร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ
สำมำรถสง่ค ำถำมเก่ียวกบัระเบียบวำระกำรประชมุ ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 10 มีนำคม 2564 จนถงึวนัท่ี 16 
เมษำยน 2564 โดยส่งเอกสำรมำท่ี ฝ่ำยนักลงทุนสมัพันธ ์ตำมท่ีอยู่ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
ท่ำนใดสง่ค ำถำมมำในช่วงเวลำดงักลำ่ว 
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6. และเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ในกำรลงคะแนนเสียง วำระท่ี 5 พิจำรณำ

อนุมตัิกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำร
ใหเ้ลือกกรรมกำรไดที้ละท่ำน โดยท ำตำมขัน้ตอนกำรลงคะแนนเหมือนวำระอื่น ดังท่ีไดก้ล่ำว
มำแลว้ 

 

หลงัจบกำรชีแ้จง  รศ.ไตรรตัน ์ จำรุทศัน ์ ประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม 
ไดก้ล่ำวเปิดกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 พรอ้มกับกล่ำวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม และ
ประธำน ไดเ้ชิญให ้ นำงสำวณฐัณมนต ์ ศรณัธชัวงศ ์พิธีกรเป็นผูชี้แ้จงรำยละเอียดวำระกำรประชมุตอ่ไป  

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2564 

ประธำน เสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ ์2564 ตำมรำยละเอียดส ำเนำรำยงำนกำรประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบั
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

 ไม่มีผูข้อเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขรำยงำนกำรประชุม ประธำน ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ
รบัรองรำยงำนกำรประชมุดงักลำ่ว 

 
จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ
เสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมมีมติรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 

 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  
 ประธำน เสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และ
รบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร ดงัรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อ
หุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ก่อนกำรประชมุ โดยสรุปสำระส ำคญัดงันี ้
 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนยอดขำยรำยปี : บริษัทฯ มียอดขำย ปี 2563 เท่ำกับ 3,675 ล้ำนบำท แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2562 ซึง่มียอดขำย 2,431 ลำ้นบำท  เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 49.92  

 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนยอดโอนรำยปี : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2563 เท่ำกับ 1,769 ล้ำนบำท ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2562 ซึง่มียอดโอน 1,212 ลำ้นบำท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 46.02   

 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนปี 2564 : บริษัทฯ ตัง้เป้ำหมำยยอดขำยท่ี 3,200 ลำ้นบำท และตัง้เป้ำกำรโอน
กรรมสิทธ์ิ ท่ี 2,000 ลำ้นบำท และขยำยกำรลงทนุในโครงกำรใหม ่7 โครงกำร มลูคำ่รวม 5,000 ลำ้นบำท ซึง่
เป็นประเภทแนวรำบทัง้หมด 

 และส ำหรบัควำมคืบหนำ้ของกำรเขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำร
ทจุริต (CAC) ปัจจบุนั บริษัทฯ ไดป้ระกำศเจตนำรมณเ์ขำ้เป็นหนึ่งในแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำร
ตอ่ตำ้นกำรทจุริต ไปแลว้นัน้ 
 บริษัทฯ ตระหนักและใหค้วำมส ำคญักบัโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตเป็นอย่ำงย่ิง โดยบริษัทฯ มีนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริต ตัง้แต่ปี 
2549 และพฒันำมำอย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนสนบัสนนุและสง่เสริมใหบ้คุลำกรทุกระดบัมีจิตส ำนกึในกำรตอ่ตำ้น
กำรทุจริตคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ อีกทัง้ ปลกูฝังกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีตลอดจนกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์
สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือน ำไปสู่กำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดก้ ำหนด
นโยบำยกำรป้องกันและต่อตำ้นกำรทุจริต ไวใ้นจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งบุคลำกรทุกระดับของ   
บริษัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดั 
 อีกทัง้ บริษัทฯ จัดใหม้ีช่องทำงรบัขอ้รอ้งเรียนและมีกระบวนกำรตอบสนองท่ีรวดเร็วเป็นธรรม 
โดยมุ่งหวังว่ำพนักงำนทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดกำรด ำเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส อนัน ำมำซึ่งควำมยั่งยืนในระยะ
ยำวของบริษัท 
 โดยในปี 2563 พบว่ำ ไม่มีข้อรอ้งเรียนและกำรแจง้เบำะแสเก่ียวกับกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น กำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหำ หรือขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สำระส ำคัญเก่ียวกับกำรด ำเนินคดีท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม  
 นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบำยเก่ียวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นต่อผูถื้อหุน้และ
ประชำชนทั่วไป ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษัท และรำยงำนประจ ำปี เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
 

ประธำน ขอใหท่ี้ประชมุซกัถำมหำกมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2563 และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม ประธำน จึงสรุปว่ำท่ีประชุมรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษัิทในรอบปี 2563 ตำมท่ีเสนอ 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธำน เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ประจ ำปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธันวำคม 2563 ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน ของบริษัทฯ ซึ่งผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ 
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ไดต้รวจสอบและผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งไดจ้ัดส่งใหผู้ ้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชมุนีแ้ลว้ก่อนกำรประชมุ โดยสรุปสำระส ำคญัดงันี ้
 

 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 3,875.6 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 
227.1 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 5.5 เน่ืองจำกสินคำ้คงเหลือลดลง 

หนีส้ิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทมีหนีส้ินรวม 1,188.6 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 จ ำนวน 342.2 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 22.4  เน่ืองจำกเงินกูยื้มระยะสัน้และระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงิน และเงินกูยื้มจำกกรรมกำรลดลง 
 

ส่วนของผู้ถอืหุน้ 
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 

2,687.0 ลำ้นบำท และ 2,572.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.5 
 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
รำยไดข้องบริษัททัง้จ ำนวนมำจำกธุรกิจอสังหำริมทรพัย ์โดยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยบำ้นจัดสรร

พรอ้มท่ีดินเป็นหลกั 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้รวม 1,793.2 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี 2562 ซึ่งมีรำยได้รวม 
1,252.8 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 43.14 เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยเพ่ิมขึน้ 557.48 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 46.01 
 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ ได้แก่  
  อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ ในปี 2563 อยู่ท่ี 0.44 จำก 0.60 เท่ำ ในปี 2562 แตอ่ย่ำงไรก็
ตำมอตัรำสว่นดงักลำ่วยงัอยู่ในระดบัควำมเสี่ยงท่ีบริษัทยอมรบัได ้ไมส่งูกวำ่คำ่เฉลี่ยกลุม่บริษัทอสงัหำริมทรพัย์ 
  อตัรำก ำไรขัน้ตน้ ปี 2563 มีอตัรำอยู่ท่ี 31.94%  

 

 ประธำน ขอใหท่ี้ประชุมซักถำมหำกมีขอ้สงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซักถำม จึงขอใหท่ี้
ประชมุอนมุตัิงบกำรเงินดงักลำ่ว 

 
จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ
เสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บั

มอบฉนัทะท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 และการจ่ายเงิน

ปันผล 

ประธำน เสนอใหท่ี้ประชมุพิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 และกำร
จ่ำยเงินปันผล โดยชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุดงันี ้

 ตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 
51 บริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ำรองไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละหำ้ของก ำไรสทุธิประจ ำปี หกั
ดว้ยยอดเงินขำดทนุสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน 
เวน้แตบ่ริษัทจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยอื่นก ำหนดใหต้อ้งมีทนุส  ำรองมำกกวำ่นัน้ 

 จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 
124,224,193.62 บำท ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำจัดสรรเงิน
ส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 6,200,000.00 บำท ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 ท ำใหง้บกำรเงินเฉพำะของ
บริษัทมีทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 81,560,000.00 บำท คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 6.55 ของทุนจดทะเบียน
ช ำระแลว้ (บริษัทมีทนุจดทะเบียน ช ำระแลว้ 1,245,283,691.00 บำท)  
 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษี และ
ส ำรองตำมกฎหมำยของงบกำรเงินรวม ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลใหน้ ำปัจจยัต่ำงๆ มำพิจำรณำประกอบ เช่น ผล
กำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเก่ี ยวขอ้งในกำร
บริหำรงำนของบริษัท โดยอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท
และผูถื้อหุน้ของบริษัท  ซึ่งจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ งบกำรเงินรวมของบริษัทมีก ำไรสุทธิ 
จ ำนวน 112,498,657.07 บำท  

ดงันัน้คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท ส  ำหรบัปี 2563  ในอตัรำหุน้ละ 0.040 บำท โดยก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2564 
และก ำหนดใหม้ีวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรรบัเงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนำคม 2564  

 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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 ประธำน ขอใหท่ี้ประชุมซักถำมหำกมีขอ้สงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซักถำม จึงขอให้ท่ี
ประชมุอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ดงักลำ่ว 

 
จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ
เสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน       

ปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธำน แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบั
ของบริษัทขอ้ 18 ก ำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงนอ้ย
จ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ถำ้จ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกใหเ้ป็นสำมส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงท่ีสุด
กบัส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัท ใหใ้ชวิ้ธีจับ
สลำก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง  

 
โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมกำรท่ีครบวำระกำรด ำรง

ต ำแหน่ง จ ำนวน 2 ท่ำน ประกอบดว้ย 
1. รองศำสตรำจำรยไ์ตรรตัน ์ จำรุทศัน ์ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
2. นำยสมนกึ ตนัฑเทอดธรรม  กรรมกำร และกรรมกำรบรหิำร 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดพิ้จำรณำคณุสมบัติ 

และผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรดงักล่ำวเป็นรำยบุคคลแลว้ว่ำ  เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำร
และกรรมกำรอิสระ ครบถว้นตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และมีควำมรูค้วำมสำมำรถ อนัจะเป็น
ประโยชนต์อ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรที่ครบก ำหนดออก
ตำมวำระทัง้ 2 ท่ำน ดงักล่ำว กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรชุดย่อยตำ่ง ๆ ของ
บริษัทตอ่ไปอีกวำระหนึ่ง  

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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และเพ่ือใหก้ำรประชุมในวำระนีด้  ำเนินไปตำมแนวปฏิบตัิท่ีดีของนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร  
กรรมกำรท่ีครบวำระ ซึ่งไดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ลือกตัง้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทต่ออีกวำระหนึ่ง  
ขอไม่เขำ้ร่วมกำรประชุม โดยเสนอให้ท่ีประชุมแต่งตั้ง คุณสมเชาว ์ ตันฑเทอดธรรม  กรรมการ และ

ประธานกรรมการบริหาร ท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชมุแทนจนกวำ่กำรพิจำรณำในวำระนีจ้ะแลว้เสรจ็ 

 
จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ
เสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 
ประธำน (คุณสมเชำว)์ ไดก้ล่ำวเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเลือกกรรมกำร ทั้ง 2 ท่ำน เข้ำด ำรง

ต ำแหน่งเป็นรำยบคุคล ดงันี ้
 

 ทา่นแรก รองศาสตราจารยไ์ตรรัตน ์จารุทศัน ์    ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ
     

มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุมีมติพิจำรณำอนมุตัิเลือก รศ.ไตรรัตน ์ จารุทศัน ์ เป็นประธำนกรรมกำรและกรรมกำร

อิสระของบริษัทฯ  ดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

 ทา่นทีส่อง นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม  กรรมการ และกรรมการบริหาร  
 

มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมมีมติพิจำรณำอนุมตัิเลือก นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม เป็นกรรมกำรและกรรมกำร

ชุดย่อยของบริษัทฯ  ดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
ประธำน   ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดพิ้จำรณำ

หลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน แลว้เห็นว่ำหลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวมีควำม
สอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีของกรรมกำร  และอยู่ในระดบัท่ีแข่งขนัไดก้บักลุ่มธุรกิจเดียวกนั และสงูเพียงพอท่ีจะ
ดแูลและรกัษำกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิท่ีตอ้งกำร จึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้
ก ำหนดอตัรำคำ่ตอบแทนกรรมกำรในอตัรำเดียวกบัคำ่ตอบแทนกรรมกำรในปีท่ีผ่ำนมำ โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้

 
 1. คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
 - ประธำนกรรมกำร   50,000 บำท ตอ่ครัง้กำรประชมุ 
 - กรรมกำร     20,000 บำท ตอ่ครัง้กำรประชมุ 
 2. คำ่ตอบแทนรำยปีคณะกรรมกำรบริษัท 

 - ประธำนกรรมกำร   440,000 บำท ตอ่คน ตอ่ปี 
 - กรรมกำร     -ไมม่-ี 
 3. คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  30,000 บำท ตอ่ครัง้กำรประชมุ 
 - กรรมกำรตรวจสอบ  20,000 บำท ตอ่ครัง้กำรประชมุ 
 4. คำ่ตอบแทนรำยปีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   200,000 บำท ตอ่คน ตอ่ปี 
 - กรรมกำรตรวจสอบ   200,000 บำท ตอ่คน ตอ่ปี 
 5. คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคำ่ตอบแทน และก ำกบัดแูลกิจกำร 
 - ประธำนฯ        30,000 บำท ตอ่ครัง้กำรประชมุ 
 - กรรมกำรฯ          20,000 บำท ตอ่ครัง้กำรประชมุ 

   6. โบนสัจำกผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 และสิทธิประโยชนอ์ื่น   -ไมม่ี- 
 
 ประธำน ขอใหท่ี้ประชุมซักถำมหำกมีขอ้สงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซักถำม จึงขอให้ท่ี
ประชมุอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 ดงักลำ่ว 
 
 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ
 ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชมุมีมติพิจำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร ส  ำหรบัปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  

 
 
 
 
 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี าหรับงบการเงนิปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธำน ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ำ คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้
พิจำรณำและอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีในสงักัดของ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั เป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษัท ส  ำหรบัปี 2564 ดงัมีรำยช่ือผูส้อบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้
 1. นำงสำวโชติมำ  กิจศิรกร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 7318 หรือ   
 2. นำงสำววนันิสำ  งำมบวัทอง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 6838 หรือ  
 3. นำงสำวชตุินนัท ์ กอประเสริฐถำวร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 9201 หรือ 
 4. นำงสำวธญัพร ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 9169 
 

และเสนออนมุตัิก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 ของบริษัท เป็นเงินจ ำนวน  1,290,000 บำท 
ซึง่เป็นอตัรำท่ีเพ่ิมขึน้จำกปีท่ีผ่ำนมำ  ทัง้นีไ้มร่วมคำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ ตำมท่ีไดจ้่ำยจริง  

ประธำน ขอใหท่ี้ประชุมซักถำมหำกมีขอ้สงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซักถำม จึงขอให้ท่ี
ประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินปี 2564 และก ำหนดคำ่ตอบแทนดงักลำ่ว 

 
จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ

 เสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินปี 2564 และก ำหนด
ค่ำตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตวิงเงนิออกและเสนอขายหุน้กู้จ านวนไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท   
 ประธำน ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ำ คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้
พิจำรณำและอนุมตัิวงเงินออกและเสนอขำยหุน้กู ้จ  ำนวนไม่เกิน 1,000 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็น
กำรสนบัสนุนแผนกำรลงทุน  ในกำรลงทุนและพฒันำโครงกำรใหม่ กำรขยำยธุรกิจในอนำคตของบริษัท และ/
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่ วไปของบริษัท และ /หรือเพ่ือช ำระหนี้ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตำมท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร  

ทัง้นี ้โดยมีเง่ือนไขเบือ้งตน้ตำมท่ีไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 
2564 แลว้ 
 ประธำน ขอใหท่ี้ประชุมซักถำมหำกมีขอ้สงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซักถำม จึงขอให้ท่ี
ประชมุอนมุตัิวงเงินออกและเสนอขำยหุน้กู ้จ  ำนวนไมเ่กิน 1,000 ลำ้นบำท ดงักลำ่ว 
 

จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ
 คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมมีมติพิจำรณำอนุมตัิวงเงินออกและเสนอขำยหุน้กู ้จ  ำนวนไม่เกิน 1,000 ลำ้นบำท ดว้ย
คะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ประธำน สอบถำมท่ีประชมุวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดตอ้งกำรซกัถำมในเรื่องอื่นใดหรือไม่ 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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คุณวชิราภรณ ์ค าออน อาสาพทิักษส์ิทธิผู้ถอืหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดก้ลำ่ว
ช่ืนชมผูบ้ริหำรและคณะกรรมกำรทุกท่ำนท่ีน ำพำบริษัทใหท้ ำก ำไรไดอ้ย่ำงงดงำมในปี ท่ีผ่ำนมำ  แมจ้ะประสบ
กบัสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโควิด และขอสอบถำม (โดยกำรเขียนลงกระดำษตำมท่ีบริษัทฯ ไดจ้ดัไวใ้ห)้ 
วำ่เน่ืองจำกรำยไดส้ว่นใหญ่ของบริษัทมำจำกกำรขำยบำ้น หำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโควิดยงัไม่ดีขึน้
ในปี 2564 - 2565 จะมีผลกระทบกบับริษัทมำกนอ้ยเพียงใด และบริษัทไดม้ีกำรวำงแผนรบัมือไวอ้ย่ำงไรบำ้ง 

 

คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชีแ้จงว่า ตัง้แต่เกิดสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโควิดตัง้แต่ปี 2563 บริษัท ไดด้  ำเนินกำรปรบัแผนธุรกิจหลำยอย่ำงตำมสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ ทั้งกำรท ำ
กำรตลำดออนไลนม์ำกขึน้ กำรลดสต็อกสินคำ้เพ่ือลดภำระกำรแบกรบัคำ่ใชจ้่ำยของบริษัท ปรบัแบบบำ้นใหต้รง
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำในปัจจุบันและมีสินค้ำในหลำกหลำยช่วงรำคำเพ่ือตอบรับลูกค้ำทุกกลุ่ม มี
กระบวนกำรสรำ้งพนัธมิตรท่ีเป็นทัง้บริษัทคูค่ำ้เพ่ือสรำ้งนวตักรรมรองรบัวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป และพนัธมิตร
ท่ีเป็นกลุ่มธนำคำรเพ่ือช่วยในกระบวนกำรปล่อยสินเช่ือใหลู้กคำ้ รวมถึงมีแผนรองรบัและบริหำรจดักำรสภำพ
คลอ่งของบริษัทเป็นอย่ำงดี 

 

คุณไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีควำมยืดหยุ่นในกำร
บริหำรจดักำร และมีแผนกำรบุกตลำดสินคำ้และธุรกิจใหม่ๆ  เช่น กำรเปิดบริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั ซึ่งท ำ
ธุรกิจ Intermediate care และ Wellness เพ่ือรองรบัสงัคมสงูอำยแุละเป็นธุรกิจท่ีมีรำยไดป้ระจ ำ เป็นตน้   

 

ในระหว่ำงกำรประชุมไม่มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ท ำใหม้ีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมทัง้ดว้ย
ตนเอง และโดยกำรมอบฉันทะรวมทั้งสิน้ จ ำนวน 30 รำย นับเป็นจ ำนวนหุน้ได ้931,600,597 หุน้ จำกหุ้น
ทัง้หมด 1,245,283,691 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 74.8103  ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ 

 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมเพ่ิมเติมอีก ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท จึง
กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น ท่ีกรุณำสละเวลำอันมีค่ำมำร่วมประชุมในวันนี ้ อีกทั้งไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ท่ีมี
ประโยชน ์และกลำ่วปิดประชมุ 
   
ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 

 
ลงช่ือ        ประธำนท่ีประชมุ 

( รศ.ไตรรตัน ์ จำรุทศัน ์) 
 
 

ลงช่ือ ___________________________ผูร้บัรองรำยงำนกำรประชมุ 
            (นำยสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม) 

 
ลงช่ือ                                                 ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชมุ 
             (นำงสำวพรทิพยภ์ำ  ชีวเรืองโรจน)์ 


