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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริษัท เอน็.ซี. เฮา้สซ่ิ์ง จากดั (มหาชน)

 
 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเมอืวันศกุรท์ี  23 เมษายน  2564  เวลา 14.30 น. ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ์ิง จากัด (มหาชน) 
เลขที 1/765 หมู่ที 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตาบลคคูต อาเภอลาลกูกา จงัหวดัปทมุธานี  

 
กรรมการทีเขา้ร่วมประชุม�

1.  รศ.ไตรรตัน ์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ �

2.  ดร.พิบูลย ์ ลิมประภัทร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดแูล 
กิจการ 

3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
    กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดแูลกิจการ
4. นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
    กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและกากบัดูแลกจิการ
5. นายวิกรม  ศรีประทกัษ ์ กรรมการอิสระ 
6. นายสมเชาว ์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ  
และประธานเจา้หนา้ทบีริหาร

7. นายสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ

รายชอืผู้บริหาร และรักษาการแทนตาแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงินทีเข้าร่วมประชุม
1. นายวลชัณัฏฐ์  รุจิดาศิริสกุล/1 ผูอ้านวยการฝ่ายการเงิน และรักษาการแทนตาแหน่งผู ้บริหาร

สงูสดุดา้นการบญัชีและการเงินของบริษัท (CFO)

หมายเหต ุ: 1. นายวลัชณัฏฐ์   รุจิดาศิริสกุล/1 เป็นรักษาการแทนตาแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของสายบัญชีและ
การเงิน (CFO) 

 2. กรรมการมีทงัหมด 7 ทา่น เขา้ร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม 
คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของกรรมการทงัหมด  

บริษัท เอ็น.ซ.ี เฮ้าสซ์ิ่ง จากัด (มหาชน)   ทะเบยีนเลขที บมจ.0107546000385 
เลขที 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คูคต อ.ลาลูกกา  จ.ปทุมธานี  12130 
โทรศพัท ์ +66(0) 2993-5080-7  โทรสาร  +66(0) 2993-5089   www.ncgroup.co.th 

สงิทสี่งมาดว้ย 1 
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ผู้สอบบัญชีทีเข้ารว่มประชุม (ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส)์ จากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ไดแ้ก่  นางสาว
โชติมา กิจศิรกร  
 
เรมิการประชุม  เวลา 14.30 น.

นางสาวณัฐณมนต ์ ศรัณธัชวงศ ์ทาหนา้ทีเป็นพิธีกรในการประชุมครงันี ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้ือหุน้
ทุกท่าน ทมีาร่วมการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ์งิ จากัด (มหาชน) และได้
แจง้ใหที้ประชุม ทราบว่า มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมทงัดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทังสิน จานวน 30 
ราย นบัเป็นจานวนหุน้ได ้931,600,597 หุน้ จากหุน้ทงัหมด 1,245,283,691 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 74.8103  ของ
จานวนหุน้ทจีาหน่ายไดท้งัหมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 38 

 
ก่อนทีจะเรมิพิจารณาระเบียบวาระการประชุม พิธีกรไดชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

และวิธีการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม สรุปไดด้งัน ี
1. ผูถ้ือหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได ้ในบัตรลงคะแนนที

ไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน 
2. วิธีการนบัคะแนนเสียง คือ 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง 
3. เมือผูด้าเนินการประชุม แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในแต่ละวาระ ผูด้าเนินการประชุมจะเรียนถามใน

ทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู ้คัดค้านหรืองดออกเสียง 
ผูด้าเนินการประชุมจึงจะสรุปคะแนนในวาระนนัๆ หากมีผูใ้ดคดัคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีบริษัทฯ จัดให้และยกมือขึน เพือให้เจ้าหน้าทีเก็บบัตร
ลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู ้ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุม  และ
สรุปผลใหที้ประชุมทราบ 

4. สาหรบัผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ข้าร่วมประชุมซึงผู้มอบฉันทะมีคาสงัระบุการลงคะ แนนเสียงมาใน
หนงัสือมอบฉันทะเรียบรอ้ยแลว้นนั ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัร เนอืงจากบริษัทจะนับคะแนนเสียง
ตามรายละเอียดทีระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนัน ผูด้าเนินการประชุมจะแจ้งผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ปีระชุมรบัทราบ 

5. หากท่านผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาใหท่้านถาม
คาถามโดยเขียนคาถามใส่กระดาษทีจดัเตรียมไวใ้หแ้ละมอบใหเ้จา้หนา้ที ณ จุดลงทะเบียนหรือ
ภายในหอ้งประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพอืป้องกันการแพร่ระบาดของเชือไวรสัโค
โรนา (COVID-19) 
 
ทังนี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทีไม่ประสงคเ์ข้าร่วมประชุม และผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะ
สามารถส่งคาถามเกยีวกับระเบียบวาระการประชุม ไดต้งัแต่วันที 10 มีนาคม 2564 จนถึงวันท ี
16 เมษายน 2564 โดยส่งเอกสารมาท ีฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ตามทีอยู่ของบริษัทฯ ซึงไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดส่งคาถามมาในช่วงเวลาดงักล่าว 
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6. และเพือใหเ้ป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีดี ในการลงคะแนนเสียง วาระท ี5 พิจารณา

อนุมติัการเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทพีน้จากตาแหน่งตามวาระนนั บริษัทฯ จะดาเนินการ
ใหเ้ลือกกรรมการไดที้ละท่าน โดยทาตามขันตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอืน ดงัทีได้กล่าว
มาแลว้ 

 

หลงัจบการชีแจง  รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน ์ ประธานกรรมการบริษัท ทาหนา้ทีเป็นประธานในทปีระชุม 
ไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาปี 2564 พรอ้มกับกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ทีเข้าร่วมประชุม และ
ประธาน ไดเ้ชิญให ้ นางสาวณัฐณมนต ์ ศรณัธัชวงศ ์พิธีกรเป็นผูช้แีจงรายละเอียดวาระการประชุมต่อไป  

 
วาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครงัที 1/2564

ประธาน เสนอใหท้ปีระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครงัท ี1/2564 ซึง
ประชุมเมือวนัท ี14 กุมภาพนัธ ์2564 ตามรายละเอยีดสาเนารายงานการประชุมทีไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มกับ
หนงัสอืเชิญประชุมในครังนแีลว้ 

ไม่มีผูข้อเสนอเปลยีนแปลงหรือแกไ้ขรายงานการประชุม ประธาน ไดเ้สนอใหท้ีประชุมพิจารณา
รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
จานวนเสยีงทีตอ้งใช้เพอืผา่นมติ
เสียงขา้งมากของจานวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีประชุม
ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครงัท ี1/2564 ดว้ยคะแนนเสียงทงัหมด

ของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน ี
 
 
 
 
 
 

วาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  
 ประธาน เสนอใหท้ีประชุมพิจารณารบัทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และ
รบัทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ ดงัรายละเอียดตามทีปรากฏในรายงานประจาปี ซึงไดจ้ดัส่งใหผู้้
ถือหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสาคญัดงัน ี
 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 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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• ผลการดาเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2563 เท่ากับ 3,675 ล ้านบาท แต่เมือ
เปรียบเทียบกับปี 2562 ซงึมียอดขาย 2,431 ลา้นบาท  เพมิขึนรอ้ยละ 49.92  

• ผลการดาเนินงานด้านยอดโอนรายปี : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2563 เท่ากับ 1,769 ล ้านบาท ซึงเมือ
เปรียบเทียบกับปี 2562 ซงึมียอดโอน 1,212 ลา้นบาท เพมิขึนรอ้ยละ 46.02   

• เป้าหมายการดาเนินงานปี 2564 : บริษัทฯ ตงัเป้าหมายยอดขายที 3,200 ลา้นบาท และตังเป้าการโอน
กรรมสิทธิ ที 2,000 ลา้นบาท และขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 7 โครงการ มูลค่ารวม 5,000 ลา้นบาท 
ซงึเป็นประเภทแนวราบทงัหมด 

• และสาหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (CAC) ปัจจุบนั บริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นหนงึในแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต ไปแลว้นนั 
 บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามสาคัญกับโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตเป็นอย่างยิง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ ตงัแต่ปี 
2549 และพัฒนามาอย่างต่อเนือง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกในการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชันในทุกรูปแบบ อีกทงั ปลูกฝังการปฏิบติัหนา้ทีตลอดจนการประกอบธุรกิจดว้ยความ
ซือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพือนาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยังยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
กาหนดนโยบายการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต ไวใ้นจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ซึงบุคลากรทุกระดับ
ของ  บริษัทฯ จะตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั 
 อีกทัง บริษัทฯ จดัใหมี้ช่องทางรบัข้อรอ้งเรียนและมีกระบวนการตอบสนองทรีวดเร็วเป็นธรรม 
โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีดีและ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ เพือผลักดนัใหเ้กิดการดาเนินธุรกิจทโีปร่งใส อันนามาซึงความยงัยืนในระยะ
ยาวของบริษัท 
 โดยในปี 2563 พบว่า ไม่มีข้อรอ้งเรียนและการแจ้งเบาะแสเกียวกับการทุจริตคอรรั์ปชัน การ
กากับดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องทีเป็น
สาระสาคัญเกียวกับการดาเนินคดีทีเกียวข้องกับการทุจริตคอรร์ัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม  
 นอกจากนี บรษัิทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชนัต่อผูถื้อหุน้และ
ประชาชนทวัไป ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท และรายงานประจาปี เป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ 
 

ประธาน ขอใหที้ประชุมซกัถามหากมีขอ้สงสยัเกียวกับรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2563 และเมือไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดซักถาม ประธาน จึงสรุปว่าทีประชุมรบัทราบผลการดาเนินงานของ
บรษัิทในรอบปี 2563 ตามทเีสนอ 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธาน เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปีสินสุด ณ วันที 31 
ธันวาคม 2563 ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน ของบริษัทฯ ซึงผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
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ได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึงไดจ้ัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชุมนแีลว้ก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสาคญัดงัน ี
 

➢ งบแสดงฐานะทางการเงิน�
สินทรัพย�์

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 3,875.6 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 
227.1 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.5 เนอืงจากสินคา้คงเหลอืลดลง 

หนีสิน 
 ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี สินรวม  1,188.6 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที 31 

ธันวาคม 2562 จานวน 342.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 22.4  เนืองจากเงินกูย้ืมระยะสนัและระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน และเงินกูยื้มจากกรรมการลดลง 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทมีส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ วันที 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 

2,687.0 ลา้นบาท และ 2,572.0 ลา้นบาท ตามลาดบั หรือเพิมขึนรอ้ยละ 4.5 
�
➢ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
รายไดข้องบริษัททงัจานวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ โดยมีรายไดจ้ากการขายบา้นจัดสรร

พรอ้มทีดินเป็นหลกั 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,793.2 ล ้านบาท เพิมขึนจากปี 2562 ซึงมีรายได้รวม 
1,252.8 ลา้นบาท หรือเพมิขึนรอ้ยละ 43.14 เนืองจากรายไดจ้ากการขายเพิมขึน 557.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 46.01 
 

อตัราสว่นทางการเงินทีสาคญั ได้แก่ �
  อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ในปี 2563 อยู่ท ี0.44 จาก 0.60 เท่า ในปี 2562 แต่อย่างไร
ก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอ ยู่ในระดับความเสียงทีบริษัทยอมรับได้ ไม่สูงกว่าค่าเฉลียกลุ่มบริษัท
อสังหาริมทรพัย ์
  อตัรากาไรขนัตน้ ปี 2563 มีอตัราอยู่ที 31.94%  
 

 ประธาน ขอใหท้ีประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมือไม่มีผู ้ถือหุน้ท่านใดซักถาม จึงขอใหที้
ประชุมอนุมตัิงบการเงินดังกล่าว 

�
จานวนเสยีงทีตอ้งใช้เพอืผา่นมติ�
เสียงขา้งมากของจานวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติทีประชุม
ทีประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้/ผูร้ับ

มอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน ี
 
 
 
 
 
 
 
วาระที 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563 และการจ่ายเงิน

ปันผล

ประธาน เสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2563 และ
การจ่ายเงินปันผล โดยชแีจงต่อทีประชุมดงันี 

 ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 
51 บริษัทตอ้งจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนงึไวเ้ป็นทุนสารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของกาไรสทุธิประจาปี 
หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจะมีจานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจด
ทะเบียน เวน้แตบ่ริษัทจะมีขอ้บงัคับหรือกฎหมายอืนกาหนดใหต้อ้งมีทุนสารองมากกว่านนั 

 จากผลการดาเนินงานในปี 2563 ทีผ่านมางบการเงินเฉพาะของบริษัท มีกาไรสุทธิจานวน 
124,224,193.62 บาท ดังนนั คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ีประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาจัดสรรเงิน
สารองตามกฎหมายจานวน 6,200,000.00 บาท สาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2563 ทาใหง้บการเงินเฉพาะของ
บริษัทมีทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 81,560,000.00 บาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 6.55 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแลว้ (บรษัิทมีทุนจดทะเบียน ชาระแลว้ 1,245,283,691.00 บาท)  
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตากว่ารอ้ยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และ
สารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทงัน ีการจ่ายเงินปันผลใหน้าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผล
การดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอืนๆ ทีเกียวข้องในการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใตเ้งอืนไขทกีารดาเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท
และผูถื้อหุน้ของบริษัท  ซึงจากผลการดาเนินงานในปี 2563 ทีผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีกาไรสุทธิ 
จานวน 112,498,657.07 บาท  

ดงันนัคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที้ประชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท สาหรบัปี 2563  ในอตัราหุน้ละ 0.040 บาท โดยกาหนดจ่ายปันผลในวนัที 17 พฤษภาคม 2564 
และกาหนดใหมี้วนักาหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิในการรบัเงินปันผลในวันท ี15 มีนาคม 2564  

 ประธาน ขอใหท้ีประชุมซักถามหากมีขอ้สงสัย และเมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม จึงขอให้ที
ประชุมอนุมติัการจดัสรรกาไร และการจ่ายเงินปันผลสาหรบัผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ดงักล่าว 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 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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จานวนเสยีงทีตอ้งใช้เพือผ่านมติ
เสียงขา้งมากของจานวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทีิประชุม
ทีประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงาน       

ปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะทมีาประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน ดงัน ี
 

 
 
 
 
 

วาระที 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีพน้จากตาแหน่งตามวาระ 

ประธาน แจ้งต่อทปีระชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทขอ้ 18 กาหนดว่า ในการประชุมสามญัประจาปีทุกครัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาแหน่งอย่างนอ้ย
จานวนหนึงในสาม (1/3) ถา้จานวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจานวนใกลเ้คียงทสีุด
กับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใ้ชว้ิธีจับ
สลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทอียู่ในตาแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อกจากตาแหน่ง  

 
โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการทีครบวาระการดารง

ตาแหน่ง จานวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. รองศาสตราจารยไ์ตรรตัน ์ จารุทศัน ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 
ทงันี คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิ้จารณาคณุสมบัต ิ

และผลการปฏิบติังานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแลว้ว่า เป็นบุคคลทีมีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการ
และกรรมการอิสระ ครบถว้นตามทีไดก้าหนดไวใ้นกฎหมายทเีกียวข้อง และมีความรูค้วามสามารถ อนัจะเป็น
ประโยชนต่์อการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการทคีรบกาหนดออก
ตามวาระทงั 2 ท่าน ดงักล่าว กลบัเขา้ดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึง  

และเพือใหก้ารประชุมในวาระนีดาเนินไปตามแนวปฏิบัติทีดีของนโยบายการกากับดแูลกิจการ  
กรรมการทีครบวาระ ซงึไดรั้บการเสนอชือใหเ้ลือกตงักลบัเขา้มาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง  

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 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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ขอไม่เข้าร่วมการประชุม โดยเสนอใหท้ีประชุมแต่งตัง คุณสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม  กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร ทาหนา้ทปีระธานในทปีระชุมแทนจนกว่าการพิจารณาในวาระนีจะแลว้เสร็จ 

 
จานวนเสยีงทีตอ้งใช้เพือผา่นมติ�
เสียงขา้งมากของจานวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
ประธาน (คุณสมเชาว์) ได้กล่าวเสนอให้ทีประชุมลงมติเลือกกรรมการ ทัง 2 ท่าน เข้าดารง

ตาแหน่งเป็นรายบุคคล ดงันี 
 

� ท่านแรก รองศาสตราจารยไ์ตรรัตน ์จารุทัศน์     ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
    �

มติทีประชุม�
ทีประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก รศ.ไตรรัตน์  จ ารุ ทัศน์   เป็ น ป ระธ าน กรรมก ารแ ล ะ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ  ดว้ยคะแนนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้/ผูร้ับมอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงัน ี

 
 
 
 
 
 

�
 ท่านทีสอง นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม  กรรมการ และกรรมการบริหาร �
 

มติทีประชุม�
ทีประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม เป็นกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อยของบริษัทฯ  ดว้ยคะแนนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้/ผูร้ับมอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี 

 
 
 

 

 
 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 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 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 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 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
ประธาน   ได้แจ้งต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณา

หลักเกณฑค์่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน แลว้เห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความ
สอดคลอ้งกับภาระหน้าทขีองกรรมการ  และอยู่ในระดบัทแีข่งขนัไดก้ับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และสงูเพียงพอทีจะ
ดแูลและรกัษากรรมการทีมีคณุสมบตัิทีตอ้งการ จึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอทีประชุมผูถ้ือหุน้
กาหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการในอตัราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีทีผ่านมา โดยมีรายละเอียดดงัน ี

 
 1. ค่าเบียประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 - ประธานกรรมการ   50,000 บาท ต่อครงัการประชุม 
 - กรรมการ     20,000 บาท ต่อครงัการประชุม 
 2. คา่ตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท 

 - ประธานกรรมการ   440,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 - กรรมการ     -ไม่มี- 
 3. ค่าเบียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท ต่อครงัการประชุม 
 - กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ต่อครงัการประชุม 
 4. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 - กรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 5. คา่เบียประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดแูลกิจการ 
 - ประธานฯ        30,000 บาท ต่อครงัการประชุม 
 - กรรมการฯ          20,000 บาท ต่อครงัการประชุม 

   6. โบนสัจากผลการดาเนินงาน ปี 2563 และสิทธิประโยชนอื์น   -ไม่มี- 
 
 ประธาน ขอให้ทีประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที
ประชุมอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 ดงักล่าว 
 

จานวนเสียงทีตอ้งใช้เพอืผา่นมติ
 ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ ้นทังหมดทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มตทีิประชุม

 ทีประชุมมีมติพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สาหรบัปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงทงัหมดของ
ผูถ้ือหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 
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วาระที 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั งผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินปี 2564 และกาหนด

ค่าตอบแทน

ประธาน ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุน้
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตงัผูส้อบบญัชใีนสงักัดของ บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จากัด เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัท สาหรับปี 2564 ดงัมีรายชอืผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปนี 
 1. นางสาวโชติมา  กิจศิรกร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 7318 หรือ   
 2. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 6838 หรอื  
 3. นางสาวชุตนินัท ์ กอประเสริฐถาวร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 9201 หรือ 
 4. นางสาวธัญพร ตงัธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท ี9169 
 

และเสนออนุมติักาหนดค่าสอบบญัชีประจาปี 2564 ของบริษัท เป็นเงินจานวน  1,290,000 บาท 
ซงึเป็นอตัราทเีพมิขึนจากปีทีผา่นมา  ทงันไีม่รวมค่าใชจ่้ายอืนๆ ตามทีไดจ่้ายจริง  

ประธาน ขอใหท้ีประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม จึงขอให้ที
ประชุมอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีสาหรบังบการเงินปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนดงักล่าว

 
จานวนเสยีงทีตอ้งใช้เพอืผ่านมติ

 เสียงขา้งมากของจานวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติทีประชุม
 ทีประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตังผู ้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินปี 2564 และกาหนด
ค่าตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้/ผู้รบัมอบฉันทะทมีาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี 

 
 
 
 
 
 

 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 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 พจิารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จานวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท   
 ประธาน ไดแ้จ้งต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุน้
พิจารณาและอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุน้กู ้จานวนไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พือเป็น
การสนับสนุนแผนการลงทุน  ในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ การขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท และ/
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทัวไปของบริษัท และ /หรือเพือชาระหนี  ห รือเพือวัตถุประสงค์อืนๆ ตามที
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  

ทงัน ีโดยมีเงอืนไขเบืองตน้ตามทไีดจ้ดัส่งไปพรอ้มกับหนงัสอืเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาปี 
2564 แลว้ 
 ประธาน ขอให้ทีประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมือไม่มีผูถื้อหุ ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที
ประชุมอนุมตัิวงเงินออกและเสนอขายหุน้กู ้จานวนไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ดังกล่าว 
 

จานวนเสียงทีตอ้งใช้เพอืผา่นมติ
 คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มติทีประชุม

 ทีประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุน้กู ้จานวนไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ดว้ย
คะแนนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะทมีาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน ี
 

วาระที 9 พิจารณาเรืองอนืๆ

ประธาน สอบถามทีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซกัถามในเรืองอืนใดหรือไม่ 

คุณวชิราภรณ์ คาออน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ได้
กล่าวชืนชมผูบ้ริหารและคณะกรรมการทุกท่านทีนาพาบริษัทให้ทากาไรไดอ้ย่างงดงามในปีทีผ่านมา  แมจ้ะ
ประสบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด และขอสอบถาม (โดยการเขียนลงกระดาษตามทีบริษัทฯ ได้
จดัไวใ้ห)้ ว่าเนอืงจากรายไดส้่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการขายบา้น หากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด
ยงัไม่ดีขึนในปี 2564 - 2565 จะมีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริษัทไดมี้การวางแผนรับมือไว้
อย่างไรบา้ง 

 

เหน็ดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 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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คณุสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชีแจงว่า ตงัแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโควิดตังแต่ปี 2563 บริษัท ได้ดาเนินการปรับแผนธุรกิจหลายอย่างตามสถานการณ์ทีเกิดขึน ทงัการทา
การตลาดออนไลนม์ากขึน การลดสตอ็กสินคา้เพือลดภาระการแบกรับค่าใชจ่้ายของบริษัท ปรบัแบบบา้นให้
ตรงกับความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบันและมีสินคา้ในหลากหลายช่วงราคาเพือตอบรับลูกค้าทุกกลุ่ม มี
กระบวนการสรา้งพนัธมิตรทเีป็นทงับริษัทคู่คา้เพอืสรา้งนวตักรรมรองรบัวิถีชีวิตทีเปลยีนแปลงไป และพนัธมิตร
ทีเป็นกลุม่ธนาคารเพือช่วยในกระบวนการปล่อยสินเชือใหลู้กคา้ รวมถึงมีแผนรองรบัและบริหารจดัการสภาพ
คล่องของบริษัทเป็นอย่างดี 

 

คุณไตรรัตน์ จารุทัศน ์ประธานกรรมการ กล่าวเพิมเติมว่า บริษัทมีความยืดหยุ่นในการ
บริหารจดัการ และมีแผนการบุกตลาดสินคา้และธุรกิจใหม่ๆ  เช่น การเปิดบริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จากัด ซึงทา
ธุรกิจ Intermediate care และ Wellness เพอืรองรบัสงัคมสงูอายุและเป็นธุรกิจทมีีรายไดป้ระจา เป็นตน้   

 

ในระหว่างการประชุมไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิมเติม ทาใหมี้ผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมทงัดว้ย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทังสิน จานวน 30 ราย นับเป็นจานวนหุ้นได ้931,600,597 หุ ้น จากหุ ้น
ทงัหมด 1,245,283,691 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 74.8103  ของจานวนหุน้ทจีาหน่ายไดท้งัหมดของบริษัทฯ 

 

เมือไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึง
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ ้น ทีกรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี อีกทงัได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีมี
ประโยชน ์และกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.
 

ลงชือ        ประธานทีประชุม 
( รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน ์) 

ลงชือ ___________________________ผูร้บัรองรายงานการประชมุ 
            (นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม) 

ลงชือ                                                 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวพรทิพยภ์า  ชีวเรอืงโรจน)์ 
 
 
 
 


