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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ่ิ์ง จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเม่ือวันศุกรท์ี่  27 เมษำยน  2565  เวลำ 14.30 น. ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ต ำบลคคูต อ ำเภอล ำลกูกำ จงัหวดัปทุมธำนี  

 
กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม 

1.  รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

1. 2.  ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูล  
กิจการ 

3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 
4. นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 
5. นายวิกรม  ศรีประทกัษ ์ กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 
6. นายสมเชาว ์  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ  
และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

7. นายสมนึก   ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 

รายช่ือผู้บริหาร และรักษาการแทนต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงินท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายวลชัณัฏฐ์  รุจิดาศิริสกุล/1 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน และรักษาการแทนต าแหน่งผู ้บริหาร

สงูสดุดา้นการบญัชีและการเงินของบริษัท (CFO) 
 

หมายเหต ุ:  1. นายวลัชณัฏฐ์   รุจิดาศิริสกุล /1 เป็นรักษาการแทนต าแหน่งผู ้บริหารสูงสุดของสายบัญชีและ
การเงิน (CFO) 
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  2. กรรมการมีทัง้หมด 7 ทา่น เขา้ร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของกรรมการทัง้หมด   

 
ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม จำกบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด ไดแ้ก่  นำงสำวโชติมำ กิจศิรกร และนำย
ทศพร  ค ำแสง 
 
เริ่มการประชุม  เวลา 14.30 น. 
 

นำงสำวณัฐณมนต ์ ศรณัธัชวงศ ์ท ำหนำ้ที่เป็นพิธีกรในกำรประชุมครัง้นี ้ไดก้ล่ำวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทกุ
ท่ำน ที่มำร่วมกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮำ้สซ์ิ่ง จ ำกัด (มหำชน) และไดแ้จ้ง
ใหท้ี่ประชุม ทรำบว่ำ มีผูถื้อหุน้เข้ำร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเอง และโดยกำรมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ จ ำนวน 39 รำย 
นับเป็นจ ำนวนหุ้นได้ 942,564,027 หุ ้น จำกหุ ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ ้น คิดเป็นรอ้ยละ 75.6907  ของ
จ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 38 

 
ก่อนที่จะเริ่มพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุม พิธีกรไดช้ีแ้จงวิธีปฏิบัติในกำรออกเสียงลงคะแนน

และวิธีกำรนบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุม สรุปไดด้งันี ้
1. ผูถื้อหุ ้นสำมำรถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่

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

ทุกๆ วำระว่ำจะมีผู ้ใดคัดค้ำนหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ำไม่มีผู ้คัดค้ ำนหรืองดออกเสียง 
ผูด้ ำเนินกำรประชุมจึงจะสรุปคะแนนในวำระนัน้ๆ หำกมีผูใ้ดคดัคำ้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ ้น เพื่อให้เจ้ำห น้ำที่เก็บบัตร
ลงคะแนนไปบนัทึกและหกัออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชุม  และสรุปผล
ใหท้ี่ประชุมทรำบ 

4. ส ำหรับผู ้รับมอบฉันทะใหเ้ข้ำร่วมประชุมซึ่งผูม้อบฉันทะมีค ำสั่งระบุกำรลงคะแนนเสียงมำใน
หนงัสือมอบฉันทะเรียบรอ้ยแลว้นั้น ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัร เนื่องจำกบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
ตำมรำยละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจำกนั้น ผู ้ด ำเนินกำรประชุมจะแจ้งผลกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระใหท้ี่ประชุมรบัทรำบ 

5. หำกท่ำนผูถื้อหุน้ท่ำนใดประสงคจ์ะซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ขอควำมกรุณำใหท้่ำนถำม
ค ำถำมโดยเขียนค ำถำมใส่กระดำษที่จดัเตรียมไวใ้หแ้ละมอบใหเ้จำ้หนำ้ที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือ
ภำยในหอ้งประชุม แทนกำรสอบถำมทำงไมโครโฟน เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโร
นำ (COVID-19) 
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ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ ้นที่ไม่ประสงค์เข้ำร่วมประชุม และผูถื้อหุ ้นที่มอบฉันทะ
สำมำรถส่งค ำถำมเก่ียวกับระเบียบวำระกำรประชุม ไดต้ัง้แต่วนัที่ 24 มีนำคม 2565 จนถึงวนัที่ 20 
เมษำยน 2565 โดยส่งเอกสำรมำที่ ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ ตำมที่อยู่ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุ ้น
ท่ำนใดส่งค ำถำมมำในช่วงเวลำดงักล่ำว 

6. และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ ดี ในกำรลงคะแนนเสียง วำระที่ 5 พิจำรณำ
อนุมติักำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำร
ใหเ้ลือกกรรมกำรไดท้ีละท่ำน โดยท ำตำมขั้นตอนกำรลงคะแนนเหมือนวำระอื่น ดังที่ไดก้ล่ำว
มำแลว้ 

 

หลงัจบกำรชีแ้จง  รศ.ไตรรตัน ์ จำรุทศัน ์ ประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในที่ประชุม 
ไดก้ล่ำวเปิดกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 พรอ้มกับกล่ำวตอ้นรับผูถื้อหุน้ที่เข้ำร่วมประชุม และ
ประธำน ไดเ้ชิญให ้ นำงสำวณัฐณมนต ์ ศรณัธัชวงศ ์พิธีกรเป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดวำระกำรประชุมต่อไป  

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ประธำน เสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษำยน 2564 ตำมรำยละเอียดส ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้พรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ลว้ 

 ไม่มีผูข้อเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรำยงำนกำรประชุม ประธำน ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำ
รบัรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว 

 
จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 

 

 

เห็นดว้ย 942,564,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 942,564,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564  
 ประธำน เสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และ
รบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร ดงัรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อ
หุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนกำรประชุม โดยสรุปสำระส ำคญัดงันี ้
 

• ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนยอดขำยรำยปี : บริษัทฯ มียอดขำย ปี 2564 เท่ำกับ 4,442 ล้ำนบำท แต่เม่ือ
เปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งมียอดขำย 3,682 ลำ้นบำท  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21  

• ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนยอดโอนรำยปี : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2564 เท่ำกับ 2,152 ล้ำนบำท ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งมียอดโอน 1,719 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 25   

• เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนปี 2565 : บริษัทฯ ตั้งเป้ำหมำยยอดขำยที่ 4,600 ลำ้นบำท และตั้งเป้ำกำรโอน
กรรมสิทธิ์ ท่ี 2,500 ลำ้นบำท และขยำยกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ 5 โครงกำร มลูค่ำรวม 4,500 ลำ้นบำท ซึ่ง
เป็นประเภทแนวรำบทัง้หมด 

• และส ำหรับควำมคืบหน้ำของกำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต (CAC) ปัจจุบนั บริษัทฯ ไดป้ระกำศเจตนำรมณเ์ขำ้เป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริต ไปแลว้นัน้ 
 บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วำมส ำคัญกับโครงกำรแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) 
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตเป็นอย่ำงย่ิง โดยบริษัทฯ มีนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริต ตั้งแต่ปี 
2549 และพฒันำมำอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนสนบัสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลำกรทุกระดบัมีจิตส  ำนึกในกำรต่อตำ้น
กำรทุจริตคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ อีกทัง้ ปลูกฝังกำรปฏิบติัหนำ้ที่ตลอดจนกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์
สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน ำไปสู่กำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดก้ ำหนด
นโยบำยกำรป้องกันและต่อตำ้นกำรทุจริต ไวใ้นจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งบุคลำกรทุกระดับของ   
บริษัทฯ จะตอ้งปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครดั 
 อีกทั้ง บริษัทฯ จัดใหมี้ช่องทำงรับข้อรอ้งเรียนและมีกระบวนกำรตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม 
โดยมุ่งหวังว่ำพนักงำนทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดีและ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดนัใหเ้กิดกำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันน ำมำซึ่งควำมยั่งยืนในระยะ
ยำวของบริษัท 
 โดยในปี 2564 พบว่ำ ไม่มีข้อร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสเก่ียวกับกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น กำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหำ หรือข้อบกพร่องที่เป็น
สำระส ำคัญเก่ียวกับกำรด ำเนินคดีที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม  
 นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบำยเก่ียวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นต่อผูถื้อหุน้และ
ประชำชนทั่วไป ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัท และรำยงำนประจ ำปี 2564 แบบ 56-1 One Report เป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ 
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ประธำน ขอใหท้ี่ประชุมซกัถำมหำกมีขอ้สงสยัเก่ียวกับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2564 และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซักถำม ประธำน จึงสรุปว่ำที่ประชุมรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทในรอบปี 2564 ตำมที่เสนอ 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประธำน เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ประจ ำปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2564 ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน ของบริษัทฯ ซึ่งผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ 
ได้ตรวจสอบและผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู ้ถือหุ ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชุมนีแ้ลว้ก่อนกำรประชุม โดยสรุปสำระส ำคญัดงันี ้
 

➢ งบแสดงฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,332.29 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2563 
จ ำนวน 836.51 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 36.31 เนื่องจำกงำนพฒันำโครงกำรที่เพิม่ขึน้ 

หน้ีสิน 

 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีหนี ้สินรวม 1,455.49 ล้ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2563 จ ำนวน 266.89 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.45  เนื่องจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นและ
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และมีกำรออกหุน้กู ้
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทมีส่วนของผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 และ วันที่  31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 

2,876.80 ลำ้นบำท และ 2,686.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.07 
 
➢ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
รำยไดห้ลักของบริษัทมำจำกธุรกิจอสังหำริมทรพัย ์โดยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยบำ้นจัดสรรพรอ้ม

ที่ดินเป็นหลกั 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้รวม 2,540.47 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2563 ซึ่งมีรำยได้รวม 
1,793.20 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 41.67 เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยเพิ่มขึน้ 734.57 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 41.52 
 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ ได้แก่  
  อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ในปี 2564 อยู่ที่ 0.51 จำก 0.44 เท่ำ ในปี 2563 แต่อย่ำงไรก็
ตำมอัตรำส่วนดังกล่ำวยังอยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และไม่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยกลุ่มบริษัท
อสงัหำริมทรพัย ์
  อตัรำก ำไรขัน้ตน้ ปี 2564 มีอตัรำอยู่ที ่31.29%  
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 ประธำน ขอใหท้ี่ประชุมซักถำมหำกมีข้อสงสัย และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซักถำม จึงขอให้ที่
ประชุมอนุมติังบกำรเงินดงักล่ำว 

 
จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้/ผูร้ับ

มอบฉันทะที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 และการจ่ายเงิน

ปันผล 

ประธำน เสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 และกำร
จ่ำยเงินปันผล โดยชีแ้จงต่อที่ประชุมดงันี ้

 ตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของบริษัทข้อ 
51 บริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธปิระจ ำปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละหำ้ของก ำไรสทุธิประจ ำปี หกั
ดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส  ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน 
เวน้แต่บริษัทจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยอื่นก ำหนดใหต้อ้งมีทุนส  ำรองมำกกว่ำนัน้ 

 จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 ที่ผ่ำนมำงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 
268,734,881.82 บำท ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ ้นพิจำรณำจัดสรรเงิน
ส  ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 13,500,000.00 บำท ส  ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ปี 2564 ท ำใหง้บกำรเงินเฉพำะ
ของบริษัทมีทุนส  ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 95,060,000.00 บำท คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 7.63 ของทุนจดทะเบียน
ช ำระแลว้ (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 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 ที่เก่ียวข้องในกำร
บริหำรงำนของบริษัท โดยอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขที่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท

เห็นดว้ย 942,564,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 942,564,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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และผูถื้อหุน้ของบริษัท  ซึ่งจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ งบกำรเงินรวมของบริษัทมีก ำไรสุทธิ 
จ ำนวน 239,654,718.61 บำท  

ดงันัน้คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท ส  ำหรบัปี 2564  ในอตัรำหุน้ละ 0.080 บำท โดยก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัที่ 17 พฤษภำคม 2565 
และก ำหนดใหมี้วนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในกำรรบัเงินปันผลในวนัที่ 10 มีนำคม 2565  
 
 ประธำน ขอใหท้ี่ประชุมซกัถำมหำกมีขอ้สงสยั : 
 คุณวิเชียร  ปรุงพาณิช ผู้ถือหุ้นสอบถำมโดยกำรเขียน 2 ขอ้ดงันี ้
1. กำรจ่ำยปันผลของบริษัทฯ ตัง้เป็นนโยบำยว่ำอย่ำงไร 
2. กำรส  ำรองเงินตำมกฎหมำย มีไวเ้พื่อท ำอะไรบำ้ง 

คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชีแ้จงว่า บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใน
อตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษี และส ำรองตำมกฎหมำยของงบกำรเงินรวม  และส ำหรับ
กำรส  ำรองเงินตำมกฎหมำยนั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 
และขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 51.ควำมว่ำ “บริษัทตอ้งจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ย
กว่ำรอ้ยละหำ้ (5) ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส  ำรองนีจ้ะมี
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
 

นอกจำกทุนส ำรองดงักล่ำว คณะกรรมกำรอำจเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทุนส ำรอง อื่นตำมที่
เห็นว่ำจะเป็นประโยชนใ์นกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทดว้ยก็ได ้
 

เม่ือบริษัทไดร้บัอนุมติัจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอำจโอนทุนส ำรองอื่น ทุนส  ำรองตำมกฎหมำย และทุน
ส  ำรองส่วนล ำ้มลูค่ำหุน้ตำมล ำดบั เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทได”้ 
  
 และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ทำ่นใดซกัถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงขอใหท้ี่ประชุมอนุมติักำรจดัสรรก ำไร และ
กำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ดงักล่ำว 

 
จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน       

ปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธำน แจง้ต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคับ
ของบริษัทขอ้ 18 ก ำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงนอ้ย
จ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ถำ้จ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกใหเ้ป็นสำมส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใ้ช้วิธีจับ
สลำก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง  

 
โดยในกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี 2565 ของบริษัท มีกรรมกำรที่ครบวำระกำรด ำรง

ต ำแหน่ง จ ำนวน 2 ท่ำน ประกอบดว้ย 
1. นำยวิชำญ   อมรโรจนำวงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 

   กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับ 
   ดแูลกิจกำร 

2.  นำยวรกำร เทพเฉลิม   กรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ  
      กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับ 
      ดแูลกิจกำร 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดพ้ิจำรณำคณุสมบัติ 

และผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรดงักล่ำวเป็นรำยบุคคลแลว้ว่ำ เป็นบุคคลที่มีคณุสมบติักำรเป็นกรรมกำร
และกรรมกำรอิสระ ครบถ้วนตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และมีควำมรูค้วำมสำมำรถ อันจะเป็น
ประโยชนต่์อกำรด ำเนินงำนของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรที่ครบก ำหนดออก
ตำมวำระทัง้ 2 ท่ำน ดงักล่ำว กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ของ
บริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง  

และเพื่อใหก้ำรประชุมในวำระนีด้ ำเนินไปตำมแนวปฏิบติัที่ดีของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร  
กรรมกำรที่ครบวำระ ซึ่งไดร้ับกำรเสนอชื่อใหเ้ลือกตั้งกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทต่ออีกวำระหนึ่ง  
ขอไม่เขำ้ร่วมกำรประชุมจนกว่ำกำรพิจำรณำในวำระนีจ้ะแลว้เสร็จ 

 
 

เห็นดว้ย 942,564,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 942,564,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
ประธำน ได้กล่ำวเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมกำร ทั้ง 2 ท่ำน เข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็น

รำยบุคคล ดงันี ้
 

  ท่านแรก นายวิชาญ   อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
     และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
     และก ากับดูแลกิจการ 
 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติเลือก นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ์ เป็นกรรมกำรอิสระและ

กรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ของบริษัทฯ  ดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

  ท่านท่ีสอง นายวรการ  เทพเฉลิม กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
     และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
     และก ากับดูแลกิจการ 
 

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมมีมติพิจำรณำอนุมติัเลือก นายวรการ เทพเฉลิม  เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำร

ชุดย่อยต่ำงๆ ของบริษัทฯ  ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะทีม่ำประชุมและมีสทิธอิอกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 

 

 

 

เห็นดว้ย 942,564,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 942,564,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

เห็นดว้ย 942,564,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 942,564,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
ประธำน   ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่ำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำ

หลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน แล้วเห็นว่ำหลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวมีควำม
สอดคลอ้งกับภำระหน้ำที่ของกรรมกำร  และอยู่ในระดบัที่แข่งขนัไดกั้บกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และสงูเพียงพอที่จะ
ดแูลและรกัษำกรรมกำรที่มีคณุสมบติัที่ตอ้งกำร จึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้
ก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในอตัรำเดียวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ และอนุมติัเงินบ ำเหน็จ
กรรมกำรอิสระ ส  ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 
6.1 ค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปี 

 

 1. ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
 - ประธำนกรรมกำร   50,000 บำท ต่อครัง้กำรประชุม 
 - กรรมกำร     20,000 บำท ต่อครัง้กำรประชุม 
 2. ค่ำตอบแทนรำยปีคณะกรรมกำรบรษิัท 

 - ประธำนกรรมกำร   440,000 บำท ต่อคน ต่อปี 
 - กรรมกำร     -ไม่มี- 
 3. ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  30,000 บำท ต่อครัง้กำรประชุม 
 - กรรมกำรตรวจสอบ  20,000 บำท ต่อครัง้กำรประชุม 
 4. ค่ำตอบแทนรำยปีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   200,000 บำท ต่อคน ต่อปี 
 - กรรมกำรตรวจสอบ   200,000 บำท ต่อคน ต่อปี 
 5. ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดแูลกิจกำร 
 - ประธำนฯ        30,000 บำท ต่อครัง้กำรประชุม 
 - กรรมกำรฯ          20,000 บำท ต่อครัง้กำรประชุม 

 
6.2 ค่าบ าเหน็จกรรมการ 

 

 อนุมัติเงินบ ำเหน็จกรรมกำรอิสระ ส  ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ไม่เกิน 495,000 บำท 
โดยมีหลกัเกณฑใ์นกำรจ่ำยบ ำเหน็จกรรมกำรบริษัท ดงันี ้
➢ บรษิัทจะจ่ำยโบนสักรรมกำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ณ ปีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลใหกั้บผู ้ถือหุน้ โดยให้
จ่ำยในอตัรำรอ้ยละ  0.5% ของยอดเงินปันผลสทุธิของปีนัน้ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 1 ลำ้นบำท 
➢ โบนสักรรมกำรจะค ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำที่กรรมกำรด ำรงต ำแหนง่ในปีนัน้ๆ และจ่ำยใหกั้บกรรมกำร
ทุกท่ำนเท่ำๆ กัน  โดยหำกค่ำตอบแทนใดๆ ที่กรรมกำรไดร้บัมีควำมซ ำ้ซอ้นกัน ใหร้ับค่ำตอบแทนที่สูงกว่ำ
เป็นหลกั 
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➢ โบนัสกรรมกำรจะจ่ำยหลังจำกที่ไดร้ับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี นั้นๆ แลว้ โดยกำร
จดัสรรจ ำนวนเงินและวิธีกำรจ่ำยใหเ้ป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

  
 ประธำน ขอใหท้ี่ประชุมซักถำมหำกมีข้อสงสัย และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ ้นท่ำนใดซักถำม จึงขอให้ที่
ประชุมอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 และอนุมัติเงินบ ำเหน็จกรรมกำรอิสระ ส  ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ดงักล่ำว 
 

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
 ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงของผู ้ถือหุ ้นทั้งหมดที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ส  ำหรับปี 2565 และอนุมัติเงินบ ำเหน็จ
กรรมกำรอิสระ ส  ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะ
ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  

 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงนิปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธำน ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ ้น
พิจำรณำและอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบัญชีในสงักัดของ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกัด เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัท ส  ำหรบัปี 2565 ดงัมีรำยชื่อผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปนี ้
 1. นำงสำวโชติมำ  กิจศิรกร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 7318 หรือ   
 2. นำงสำววนันิสำ  งำมบวัทอง  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 6838 หรือ  
 3. นำงสำวชุตินนัท ์ กอประเสริฐถำวร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 9201 หรือ 
 4. นำงสำวนิธินี กิตติคณุำพงษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 8843 
 

และเสนออนุมติัก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2565 ของบริษัท เป็นเงินจ ำนวน  1,485,000 บำท 
ซึ่งเป็นอตัรำที่เพิ่มขึน้จำกปีที่ผ่ำนมำ  ทัง้นีไ้ม่รวมค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ตำมที่ไดจ้่ำยจริง  

 
ประธำน ขอใหท้ี่ประชุมซกัถำมหำกมีขอ้สงสยั : 

เห็นดว้ย 942,564,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 942,564,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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 คุณวิเชียร  ปรุงพาณิช ผู้ถือหุ้นสอบถำมโดยกำรเขียนว่ำ กำรคดัเลือกผูส้อบบญัชี และค่ำสอบ
บญัชี มีกำรเทียบจำกส ำนกังำนอื่นหรือไม่ อย่ำงไร จ ำนวนก่ีแห่ง 
 ดร.พิบูลย ์ ลิมประภัทร  ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแ้จงว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้มีกำรพิจำรณำถึงคุณสมบัติและประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบบัญชีที่ผ่ำนมำ และปริมำณงำนที่ต้อง
รบัผิดชอบมำกขึน้ในปีนี ้รวมถึงควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำสอบบัญชีเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นแลว้ มีกำร
ต่อรองรำคำในอตัรำที่เหมำะสมกับปริมำณงำนและเป็นไปตำมกระบวนกำรจดัจำ้งของบริษัท 

 
และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ทำ่นใดซกัถำม จึงขอใหท้ี่ประชุมอนมุติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสี  ำหรบังบกำรเงนิปี 

2565 และก ำหนดค่ำตอบแทนดงักล่ำว 
 

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
 เสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมมีมติพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีส  ำหรับงบกำรเงินปี 2565 และก ำหนด
ค่ำตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้/ผูร้ับมอบฉันทะที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

 
 
 
 
 

 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

ประธำน สอบถำมที่ประชุมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดตอ้งกำรซกัถำมในเรื่องอื่นใดหรือไม่ 

 คุณวิเชียร  ปรุงพาณิช ผู้ถือหุ้นสอบถำมโดยกำรเขียนว่ำ บริษัทฯมีโครงกำรที่จะหำรำยได้
เพิ่มเติมนอกเหนือจำกอสงัหำริมทรพัยห์รือไม่ 

 

คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชีแ้จงว่า บริษัทมีกำรลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อ
รองรบักำรท ำธุรกิจ Intermediate care และ Wellness และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อขยำยช่องทำง ธุรกิจและ
เพิ่มแหล่งรำยไดใ้หกั้บบริษัทฯ เก่ียวกับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึน้ในอนำคต เช่น ธุรกิจสปอรต์คลบั เป็นตน้ 

 

เห็นดว้ย 940,515,327 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7826 
ไม่เห็นดว้ย 2,048,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2174 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 942,564,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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ในระหว่ำงกำรประชุมไม่มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพิ่มเติม ท ำใหมี้ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมทัง้ดว้ย
ตนเอง และโดยกำรมอบฉันทะรวมทั้งสิน้ จ ำนวน 39 รำย นับเป็นจ ำนวนหุ้นได้ 942,564,027 หุ ้น จำกหุ ้น
ทัง้หมด 1,245,283,691 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.6907  ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมเพิ่มเติมอีก ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท จึง
กล่ำวขอบคุณผู ้ถือหุ ้น ที่กรุณำสละเวลำอันมีค่ำมำร่วมประชุมในวันนี ้ อีกทั้งได้ใหข้้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่มี
ประโยชน ์และกล่ำวปิดประชุม 
   
ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 

 
ลงชือ่        ประธำนที่ประชุม 

( รศ.ไตรรตัน ์ จำรุทศัน ์) 
 

 
 

ลงชือ่ ___________________________ผูร้บัรองรำยงำนกำรประชุม 
            (นำยสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม) 
 
 
ลงชือ่                                                 ผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม 
             (นำงสำวพรทิพยภ์ำ  ชีวเรอืงโรจน)์ 


