
 
 

หนา้ 1 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2565 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 

วันที� 28 เมษายน 2565    
ผ่านทางสื�ออิเล็กทรอนิกสต์ามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุม 

ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง   
โดยถา่ยทอดจากหอ้งประชุม Auditorium ชั�น G เลขที� 170/57 อาคารโอเชี�ยนทาวเวอร1์  

ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

------------------------------------------------ 

 

รายชื�อกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. รศ. ดร. นรศิ  ชยัสตูร  ประธานกรรมการ 

2. คณุอนพุงษ ์  อศัวโภคิน รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

3. คณุพิเชษฐ  วิภวศภุกร กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการ 

4. คณุพนัธพ์ร  ทพัพะรงัส ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. คณุพรวฒุ ิ  สารสนิ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และ 

กรรมการอิสระ 

6. คณุโกศล   สรุยิาพร  ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและบรหิารความเสี�ยง  

    และกรรมการตรวจสอบ 

7. คณุนนทจิ์ตร  ตลุยานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

8. คณุสมยศ  สธีุรพรชยั กรรมการตรวจสอบ 

9. คณุหยกพร  ตนัติเศวตรตัน ์ กรรมการอิสระ 

10. คณุศิรพิงษ์   สมบตัิศิร ิ กรรมการ  

11. คณุกิตตยิา  พงศป์ชูนียก์ลุ กรรมการ 

12. คณุวษิณ ุ  สชุาติล ํ�าพงศ ์ กรรมการ 

13. คณุวสนัต ์  นฤนาทไพศาล กรรมการ 

 

กรรมการที�ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ 

ไมม่ี 

 

รายชื�อผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. คณุกมลทิพย ์  เลศิวิทยว์รเทพ ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

2. คณุสริมินตร ์     โชคครรชิตไชย       ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

3. คณุประมาศ    ขวญัชื �น  เลขานกุารบรษัิท 

4. คณุกลุทิพา  ทินกรศรสีภุาพ ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการสายการเงินและบญัชี 

5. คณุอาคม   ชนิตวธัน ์ สาํนกังานทนายความ ชยัวธั-บณัฑรูย ์จาํกดั 



 
 

หนา้ 2 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

 

โดยมี คณุประมาศ  ขวญัชื �น  เลขานกุารบรษัิท ทาํหนา้ที�เลขานกุารที�ประชมุ 

 

เปิดประชมุ เวลา 14.30 น. 

 

คณุประมาศ  แนะนาํคณะกรรมการทั�งคณะจาํนวน 13 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการที�เขา้รว่มประชมุ 100% ของกรรมการ

ทั�งหมด รวมถงึแนะนาํผูส้อบบญัชี  inspector จากสาํนกังานกฎหมายและเจา้หนา้ที�จาก บรษัิท อนิเวนทเ์ทค ซิสเทม็ส ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั ซึ�งเป็นบรษัิทที�มีความเชี�ยวชาญในการประชมุผูถื้อหุน้มากว่า 10 ปี เป็นผูม้าดแูลจดัการเรื�องการจดัประชมุผา่นสื�อ

อิเลก็ทรอนิกสแ์ละการนบัคะแนน 

 

รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร ประธานกรรมการ กลา่วเปิดประชุม โดยคณุอนพุงษ์ อศัวโภคิน ในฐานะรองประธานกรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ จากนั�นคณุประมาศ   ไดแ้จง้องคป์ระชมุ รวมทั�งรายละเอียดและวิธีการ

ลงคะแนนใหท้ี�ประชมุรบัทราบ 

 

คณุประมาศ   ไดแ้ถลงตอ่ที�ประชมุวา่ ณ ขณะนี �มีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุ ดงันี � 

 

ผูถื้อหุน้ที�มาดว้ยตนเอง 29  ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้ 890,370,399 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะมา   832 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้ 1,314,226,977 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ที�มาประชมุรวมทั�งสิ �น 861 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้ 2,204,597,376 หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 70.0784 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ั�งหมด 3,145,899,495  หุน้ 

  ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษัิท  

 

ในปีนี � บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุและเสนอรายชื�อบคุคลเพื�อรบัการพิจารณาเลอืกตั�งเป็น

กรรมการบรษัิทเป็นการลว่งหนา้ ในระหวา่งวนัที� 1 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ซึ�งไมม่ีผูใ้ดเสนอระเบียบวาระและเสนอ

รายชื�อบคุคลเขา้มา  

 

นอกจากนี � ผูถื้อหุน้ยงัสามารถสง่คาํถามที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชมุมาลว่งหนา้ผา่นทาง e-mail ในระหวา่งวนัที� 18

เมษายน – 27 เมษายน 2565 ซึ�งไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดสง่คาํถามลว่งหนา้เขา้มา 

 

ต่อจากนั�น ไดแ้จ้งกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น ใหท้ี�ประชุม

รบัทราบ สาํหรบัการลงมติในแตล่ะวาระจะดาํเนินการไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท และตามที�กฎหมายกาํหนด ดงันี � 

 

 หลงัจบการพิจารณาในวาระที�เสนอเพื�ออนมุตัิ ประธานฯ จะขอใหท้ี�ประชมุลงคะแนนเสยีง ซึ�งจะใชห้ลกัการลงคะแนน 1 หุน้ตอ่ 1 

เสยีง (One share one vote)  



 
 

หนา้ 3 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

 เมื�อตอ้งการลงคะแนนเสยีง ใหท้าํการเลือกวาระที�ตอ้งการ จากนั�นระบบจะแสดงปุ่ มการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี �       ปุ่ มสเีขียว 

“เห็นดว้ย / Approve” , ปุ่ มสีแดง “ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove” , ปุ่ มสสีม้ “งดออกเสยีง / Abstain” ปุ่ มสฟีา้ “ยกเลกิการลงคะแนน

เสยีงลา่สดุ/cancel your last vote” โดยผูถื้อหุน้ สามารถเลอืกลงคะแนนเสียงไดต้ามความประสงค ์

 การออกเสยีงลงคะแนนสามารถทาํการเปลี�ยนแปลงไดจ้นกวา่วาระนั�นจะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 

 ผูถื้อหุน้ที�กดยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุหรอืไมก่ดลงคะแนนเลย จะถือวา่เห็นดว้ยตามที�ประธานเสนอตอ่ที�ประชมุ  

 ในวาระทั�วๆ ไป จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุเป็นเกณฑต์ดัสิน ผูถื้อหุน้แต่ละทา่นมีสทิธิออกเสยีงไดต้าม

จาํนวนหุน้ที�ถืออยู่ 

 สาํหรบัวาระพิเศษตา่งๆ ที�อาจจะมีเกณฑก์ารนบัคะแนนตา่งออกไป จะแจง้ใหท้ราบก่อนลงคะแนน อาทิเช่น วาระที�เป็นรายการที�

เกี�ยวโยงกนัจะมีผูถื้อหุน้บางทา่นที�จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน หรอืในบางวาระ จะตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมน่อ้ยกวา่ � 

ใน �  หรือ � ใน � ของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุ เป็นตน้ 

 ในแตล่ะวาระคะแนนรวมอาจแตกตา่งกนัไป เนื�องจากผูถื้อหุน้ที�อาจทะยอย sign-in เขา้ระบบการประชมุ คะแนนรวมที�ประกาศใน

แตล่ะวาระจะเป็นคะแนนเสียงจรงิของผูถื้อหุน้ที�มาออกเสียงทนัในวาระนั�น 

 หากผูถื้อหุน้ทาํการออกจากการประชมุระหวา่งการประชมุ ระบบจะนาํคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ออกจากการประชมุในวาระที�ยงั

ไมถ่กูดาํเนินการ 

 

เมื�อไดร้บัทราบวิธีการออกเสยีงลงคะแนนแลว้ จงึเริ�มเขา้สูว่าระการประชมุวาระที� � โดยคณุประมาศ เลขานกุารบรษัิท เป็นผูด้าํเนนิ

วาระ 

 

วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 ซึ�งได้ประชุมไปเมื�อวันที� 29 เมษายน 2564 
 

คณุประมาศ ไดข้อใหท้ี�ประชมุพิจารณารายงานการประชมุดงักลา่วซึ�งไดแ้จกไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญ

ประชมุแลว้  

คณุประมาศ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศ จงึเสนอใหท้ี�ประชมุลงมต ิ

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 
2564 ซึ�งได้ประชุมไปเมื�อวันที� 29 เมษายน 2564 

 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  2,204,603,436 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง   295 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (867 ราย) 2,204,603,731   - 



 
 

หนา้ 4 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

 

วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564  

คณุกลุทิพา ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการสายการเงินและบญัชี สาํหรบัผลการดาํเนินงานของ

บรษัิทในรอบปี 2564 บรษัิทไดเ้ปิดตวัโครงการใหมจ่าํนวนทั�งสิ �น 19 โครงการ มลูคา่รวม 22,540 ลา้น

บาท แบง่เป็นโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพและปรมิณฑลจาํนวน 15 โครงการ มลูคา่ 12,340   ลา้น

บาท ในตา่งจงัหวดัจาํนวน 2 โครงการ มลูคา่ 2,300 ลา้นบาท และคอนโดมิเนียมจาํนวน 2  โครงการ 

มลูคา่ 7,900 ลา้นบาท ในปี 2564 บรษัิทมียอดขายอยูท่ี� 35,049 ลา้นบาท เติบโตขึ �น 10.7% YoY สาเหตุ

หลกัมาจากยอดขายที�แขง็แกรง่ของสนิคา้แนวราบที�สามารถทาํยอดขายได ้ 32,841ลา้นบาท เติบโต 

+18.0% เมื�อเทียบกบัปีก่อนหนา้ สว่นสนิคา้ในกลุม่คอนโดมิเนยีมสามารถทาํยอดขายได ้ 2,208 ลา้น

บาท 

ในสว่นของรายไดใ้นปี 2564 เอพแีละบรษัิทในเครอืมีรายไดร้วมทั�งสิ �น 30,879 ลา้นบาท เติบโต 

+6.7% อตัรากาํไรขั�นตน้ 32.4% คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอยูท่ี� 5,827 ลา้นบาท ลดลง 5.4% เมื�อ

เทียบกบัปีก่อนหนา้ มีสว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้อยูท่ี� 999 ลา้นบาท กาํไรสทุธิ  4,543 

ลา้นบาท เติบโตขึ �น 7.5% คิดเป็นอตัรากาํไรตอ่หุน้  1.44 บาทตอ่หุน้ นอกจากนี � บรษัิทยงัสามารถลด

หนี �สนิที�มีภาระดอกเบี �ยลงจาก 20,758 ลา้นบาท มาอยูท่ี� 19,306 ลา้นบาท สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหนี �สนิ

สทุธิตอ่ทนุจาก 0.71 เทา่ ลดลงเหลอื 0.60 เทา่ ซึ�งต ํ�ากวา่เปา้หมายที�ระดบั 1.0 เทา่ 

สาํหรบัแผนงานประจาํปี 2565 นั�น บรษัิทมีแผนเปิดตวัโครงการใหมจ่าํนวน 65 โครงการ คิด

เป็นมลูคา่ 78,000  ลา้นบาท เป็นโครงการแนวราบในกรุงเทพและปรมิณฑล 55 โครงการ โครงการ

แนวราบในตา่งจงัหวดั 5 โครงการ และคอนโดมิเนียม 5 โครงการ โดยการเปิดตวัจะเนน้ในช่วงไตรมาส  2 

และ 3 ของปีนี � 

สาํหรบั Portfolio ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565 บรษัิทมีรายไดร้อรบัรู ้(ไมร่วมโครงการรว่มทนุ) อยู่

ที� 24,559 ลา้นบาท สนิคา้พรอ้มขายอยูท่ี� 44,918 ลา้นบาท และโครงการที�รอเปิดตวัปีนี �อีก 58,360 ลา้น

บาท รวมมลูคา่ทั�งสิ �น 127,837 ลา้นบาท สาํหรบัโครงการรว่มทนุ (100%) มีรายไดร้อรบัรูอ้ยูท่ี� 17,205 

ลา้นบาท สนิคา้พรอ้มขาย 23,312 ลา้นบาท และโครงการที�รอเปิดตวัปีนี �อีก 10,400 ลา้นบาท รวมมลูคา่

ทั�งสิ �น 50,918 ลา้นบาท ทั�งนี � portfolio ของเอพีรวม 51% โครงการรว่มทนุ จะมีมลูคา่รวมอยูท่ี� 153,805 

ลา้นบาท โดยแบง่เป็นสนิคา้แนวราบ 78% คอนโดมิเนยีมเอพี 5% และคอนโดมิเนียมโครงการรว่มทนุ 

17% 

จากนั�นคุณอนุพงษ์ ไดแ้ถลงความคืบหนา้ของการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฎิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ดงันี � บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามรว่มมืออยา่งเต็มที� โดยเขา้รว่ม

โครงการของ CAC และผา่นการรบัรองใหเ้ป็นสมาชิกของแนวรว่มปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ตา้นการทจุรติตอ่เนื�องเป็นครั�งที� � เรยีบรอ้ยแลว้ นอกจากนี � ยงัมีนโยบายและมาตรการตอ่ตา้นการ

คอรร์ปัชั�นตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงการจดักิจกรรมสง่เสรมิการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั�น เพื�อเป็นแนวทาง

ปฏิบตัิในการดาํเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งคก์รแหง่ความยั�งยืน 

 



 
 

หนา้ 5 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

คุณอนุพงษ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ�มเตมิ 

คาํถาม  คณุสธีุ คลอ่งมงคลกิจ (รบัมอบฉนัทะ) อยากทราบวา่จากแผนการเปิดตวัที�ชี �แจงขา้งตน้ 

บรษัิทมีความมั�นใจมากนอ้ยแคไ่หน และคิดวา่จะเปิดไดค้รบทั�งหมดหรอืไม ่

แมส้ภาวะตลาดที�มกีารแขง่ขนัคอ่นขา้งสงู และสถานการณโ์ควิด อยากทราบวา่อะไรที�ทาํให ้

เอพียงัคงมีผลประกอบการที�ดมีาตลอด โดยเฉพาะโครงการแนวราบ 

คาํตอบ คณุอนพุงษ์ ชี �แจงวา่บรษัิทมแีผนการเปิดตวัโครงการจาํนวนทั�งสิ �น 65 โครงการ ณ ตอนนี �ยงัไม่

เห็นปัญหาที�จะทาํใหเ้ปิดตวัโครงการไดไ้มค่รบ เนื�องจากไดม้ีการซื �อที�ดนิจนเกือบครบแลว้ขาด

อีกเพียง 5-6 แปลง หากเรยีบรอ้ยภายในเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี �ก็นา่จะเปิดตวัโครงการได้

ทนั อยา่งไรก็ดี ยงัคงตอ้งรอดสูถานการณไ์ปจนถงึสิ �นปีนี �วา่ภาพรวมเป็นอยา่งไรบา้ง แต่

คอ่นขา้งมีความมั�นใจมากวา่จะเปิดโครงการไดค้รบทั�งหมด 

สาํหรบัผลประกอบการณท์ี�ดีขึ �นทกุปีมาจากหลายปัจจยัดว้ยกนั เรื�องสาํคญัที�สดุคือ การสรา้ง 

แบรนดท์ี�ไดด้าํเนินการมาอยา่งตอ่เนื�องเป็นเวลาถึงสบิปี มีการแยกงบประมาณในการสรา้ง 

แบรนดอ์อกจากงบประมาณของมารเ์กตติ �งเพื�อขายสนิคา้ โดยใชง้บประมาณ 300-500 ลา้น

บาทตอ่ปี สาํหรบัแคมเปญในปีนี �ทกุทา่นคงไดร้บัชมแลว้จากภาพยนตรข์องคา่ย GDH ที�มีคณุ

ญาญ่า อรุสัยา เป็นนกัแสดงนาํซึ�งนบัเป็นสว่นหนึ�งในการสรา้งแบรนดข์องบรษัิทเช่นกนั 

สาํหรบัผลที�ไดร้บัขอยกตวัอยา่งที�เป็นรูปธรรมชดัเจน คือ บรษัิทไดร้บัรางวลั Thailand's Most 

Admired Brand ในหมวดธุรกิจอสงัหารมิทรพัยต์ดิตอ่กนัถึง 3 ปี และอยูใ่น Hall of Fame ของ

นิตยสาร BrandAge การสรา้งแบรนดจ์ึงเป็นสว่นสาํคญัมาก  

นอกจากนั�น อีกปัจจยัหนึ�ง คือ การจดัการภายใน บรษัิทมกีารจดัโครงสรา้งการบรหิารงาน

ภายใน จดัprocessการทาํงานและการสรา้งทมีที�มุง่เนน้ใหท้กุคนมีความเป็นเจา้ของ มกีาร

ผลกัดนัการกระจายอาํนาจ ตลอดจนการปรบัโครงสรา้งองคก์รรวมถึงวิธีการวาง KPI แบบใหม ่

ซึ�งดาํเนินการมาได ้4-5 ปีแลว้  สง่ผลใหเ้อพีมี  performance ดีขึ �นทกุปี 

 

เมื�อไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม คณุประมาศจึงเสนอใหพ้ิจารณาวาระตอ่ไปโดย

มีคณุพนัธพ์ร ทพัพะรงัส ีประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้าํเนนิวาระ 

 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ สาํหรับปีสิ�นสุด 31 ธันวาคม 2564 

คณุพนัธพ์ร แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ ไดแ้ถลงผลการดาํเนินงานปี 2564 ใหท้ี�ประชมุไดร้บัทราบแลว้ในวาระ

ก่อน รวมทั�งรายงานประจาํปี และงบการเงินไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้แลว้ 

 

คณุพนัธพ์ร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเหน็เพิ�มเติม 

 

  ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศ จงึเสนอใหท้ี�ประชมุลงมต ิ

 



 
 

หนา้ 6 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัติงบการเงนิ สําหรับปีสิ�นสุด 31 ธันวาคม 2564 
 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  2,196,009,076 99.6101 

ไมเ่ห็นดว้ย 8,594,360 0.3898 

งดออกเสยีง 295 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (867 ราย) 2,204,603,731  - 

 

ลาํดบัถดัไป คณุประมาศไดเ้รยีนเชิญ คณุอนพุงษ์ อศัวโภคิน รองประธานกรรมการ เป็นผูด้าํเนินวาระ 

 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจาํปี 2564 และรับทราบการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นเงนิสาํรอง 

 คุณอนุพงษ์ แถลงต่อที�ประชุมว่า บริษัทฯมีกาํไรสทุธิจากงบการเงินรวมจาํนวนทั�งสิ �น 4.542.84 ลา้น

บาทหรือคิดเป็นกาํไรสทุธิ 1.44 บาทต่อหุน้ และบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ 50 ของ

กาํไรสทุธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา

หุน้ละ 0.50 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 34.62 ของกาํไรสทุธิ ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 

โดยกาํหนดจ่ายปันผลดงักลา่วในวนัที� 26 พฤษภาคม 2565 กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้เพื�อสิทธิในการรบั

เงินปันผลในวนัที� 11 พฤษภาคม 2565 ทั�งนี � ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงิน

ปันผลตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้นมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร  โดยเงินปันผลจาํนวน 0.40 

บาทต่อหุน้จ่ายจากกาํไรสะสมที�เสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลอตัรารอ้ยละ 23 ผูไ้ดร้บัเงินปันผลสามารถหกั

เครดิตภาษีไดใ้นอตัรา 23/77 ของเงินปันผลและเงินปันผลจาํนวน 0.10 บาทตอ่หุน้จ่ายจากกาํไรสะสมที�

เสยีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลอตัรารอ้ยละ 20 ผูไ้ดร้บัเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีไดใ้นอตัรา 20/80 ของ

เงินปันผล ในสว่นการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีเป็นทุนสาํรอง บริษัทไดจ้ดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย

ครบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนบรษัิท ตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้ จึงไมม่ีความจาํเป็นจะตอ้งสาํรอง

ตามกฎหมายเพิ�มเติมในครั�งนี �  

 

คณุอนพุงษ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเหน็เพิ�มเติม 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศ จงึเสนอใหท้ี�ประชมุลงมต ิ

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัตกิารจ่ายปันผลประจําปี 2564 และรับทราบการ
จัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงนิสํารอง 

 
 

 



 
 

หนา้ 7 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  2,204,602,436 99.9999 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,295 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (867 ราย) 2,204,603,731 - 

 

ลาํดบัถดัไป คณุประมาศไดเ้รยีนเชิญ คณุพนัธพ์ร ทพัพะรงัส ีประธานกรรมการตรวจสอบ  

เป็นผูด้าํเนินวาระ 

 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั�งผู้สอบบัญชีประจาํปี  2565 และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คณุพนัธพ์ร แถลงต่อที�ประชมุวา่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดส้งัเกตการณก์ารปฏิบตัิงานของผูส้อบ

บญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ�งไดร้บัอนมุตัิใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทในการประชมุใหญ่

สามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทครั�งที�ผ่านมา มีความเห็นว่าผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ เชี�ยวชาญในวิชาชีพ 

มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นผู้สอบบัญชีที� ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากนี � บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ยงัทาํ

หนา้ที�สอบบญัชีใหก้ับบริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื�องมาเป็นเวลากว่า 10  ปี จึงมีความเขา้ใจในธุรกิจ

บรษัิท และสามารถปฏิบตัิงานรว่มกบับรษัิทไดเ้ป็นอยา่งดี       

ดงันั�น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้

แตง่ตั�ง บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั โดย 

 นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4377 (เป็นผู้ลง

ลายมือชื�อในงบการเงินของบรษัิทมาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2563-2564) และ/หรอื  

 นางศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที� 4604 (เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบ

การเงินของบรษัิทมาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั�งแตปี่ 2556-2558) และ/หรอื  

 นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์าํรง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที� 5906 (ยงัไม่เคยลงลายมือ

ชื�อในงบการเงินของบรษัิท) 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2565 (ทั�งสามท่านเป็นผูไ้มม่ีความสมัพนัธ ์และ/หรือ สว่นไดเ้สยีกบั

บรษัิท/บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว) เพื�อเป็น

ผูส้อบบญัชีปี 2565 โดยมีค่าตอบแทน 1,750,000 บาทต่อปี (ค่าสอบบญัชีปี 2564 เป็นเงิน 1,900,000 

บาท) 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ใหบ้รษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื�นของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทแทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วได ้



 
 

หนา้ 8 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

 

คณุพนัธพ์ร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเหน็เพิ�มเติม 

    

ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศ จงึเสนอใหท้ี�ประชมุลงมต ิ

 
มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัตกิารแต่งตั�งผู้สอบบัญชีประจําปี 2565 และกําหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  2,204,394,336 99.9985 

ไมเ่ห็นดว้ย 32,195 0.0014 

งดออกเสยีง 177,200 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (867 ราย) 2,204,603,731 - 

 

ลาํดบัถดัไป คณุประมาศไดเ้รยีนเชิญ คณุอนพุงษ์ อศัวโภคิน รองประธานกรรมการ เป็นผูด้าํเนินวาระ 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

คณุอนพุงษ์ เสนอตอ่ที�ประชมุวา่ เนื�องจากกรรมการที�จะครบวาระในปีนี �จะม ี 

1. รศ. ดร. นรศิ ชยัสตูร 2. นายพรวฒุิ สารสนิ 3. นายพนัธพ์ร ทพัพะรงัส ีและ 4. นางสาวกิตติยา  

พงศป์ชูนียกลุ  ดงันั�น เพื�อใหท้า่นผูถื้อหุน้ไดอ้ภิปรายกนัไดเ้ต็มที�  จึงขอเชิญกรรมการที�ครบวาระออกจาก

ที�ประชมุ  ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท กรรมการที�จะตอ้งออกตามวาระในปีนี � คือ  

 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหนง่ในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 

รศ. ดร. นรศิ ชยัสตูร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

นายพรวฒุิ สารสนิ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ กรรมการอิสระ 

นายพนัธพ์ร ทพัพะรงัส ี ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

นางสาวกิตติยา พงศป์ชูนียก์ลุ กรรมการ กรรมการบรหิาร 

   

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้ และมีความเห็นดงันี � 

เห็นสมควรใหแ้ต่งตั�งกรรมการที�พน้ตาํแหน่งตามวาระทั�ง 4 ท่าน ไดแ้ก่ 1. รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร 2. นายพรวฒุิ 

สารสนิ 3. นายพนัธพ์ร ทพัพะรงัส ีและ 4. นางสาวกิตติยา พงศป์ชูนียกลุ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ

อีกวาระหนึ�ง 

คณะกรรมการบรษัิท (โดยกรรมการที�มีสว่นเกี�ยวขอ้งไมไ่ดร้ว่มพิจารณาดว้ย) ไดพ้ิจารณาตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชนส์งูสดุของ



 
 

หนา้ 9 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

บรษัิท โดยเห็นวา่กรรมการทั�ง 4 ทา่นขา้งตน้ มีคณุสมบตัิครบถว้น  ไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามที�กฎหมาย

กาํหนดไว ้และเป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณท์ี�เป็นประโยชนต์อ่

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหแ้ต่งตั�งกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 4  

ทา่น ไดแ้ก่ 1. รศ. ดร. นริศ ชัยสตูร 2. นายพรวุฒิ สารสิน 3. นายพนัธ์พร ทพัพะรงัสี และ 4. นางสาว

กิตติยา พงศป์ชูนียกุล ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหนึ�ง โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา

กรรมการ รวมทั�งขั�นตอนการสรรหากรรมการ ไดแ้สดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

สาํหรบัประวตัิยอ่และประสบการณก์ารทาํงาน การศกึษา การอบรมหลกัสตูรกรรมการตา่ง  ๆจาํนวนปี

ที�เป็นกรรมการ การถือหุน้ในบรษัิท และการดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื�นๆ รวมทั�งสดัสว่นการเขา้รว่มประชมุ

คณะกรรมการในปี 2564 และปีที�เขา้รว่มเป็นกรรมการของแต่ละทา่นไดแ้นบทา้ยหนงัสอืเชิญประชมุไวแ้ลว้ 

 

คณุอนพุงษ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเหน็เพิ�มเติม 
 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศจึงเสนอใหท้ี�ประชมุลงมติ โดยจะลงมตแิยกเป็น

รายคน 

 

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือก รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร กลับเข้าเป็นกรรมการอีก
วาระหนึ�ง 

 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  2,149,033,053 97.4793 

ไมเ่ห็นดว้ย 55,570,678 2.5206 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (867 ราย) 2,204,603,731 - 

   

มีมติอนุมัติเลอืกนายพรวุฒ ิสารสิน กลับเข้าเป็นกรรมการอกีวาระหนึ�ง 
 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  1,663,871,688 75.4770 

ไมเ่ห็นดว้ย 540,602,043 24.5229 

งดออกเสยีง 130,000 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (867 ราย) 2,204,603,731 - 

 

 



 
 

หนา้ 10 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

มีมติอนุมัติเลอืกนายพันธ์พร ทัพพะรังสี กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  1,673,368,134 75.9033 

ไมเ่ห็นดว้ย 531,235,597 24.0966 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (867 ราย) 2,204,603,731 - 

 
มีมติอนุมัติเลอืกนางสาวกติตยิา พงศ์ปูชนียกุลกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  2,013,176,752  91.3169 

ไมเ่ห็นดว้ย 191,426,979 8.6830 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (867 ราย) 2,204,603,731 - 

 
 

วาระที� 7  พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

คณุอนพุงษ์ แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ค่าเบี �ยกรรมการ ค่าเบี �ยประชุม และบาํเหน็จ

ซึ�งเป็นคา่ตอบแทนพิเศษที�จ่ายใหก้บักรรมการปีละครั�งตามผลกาํไรของบรษัิท (จะเสนอเพื�อพิจารณาใน

วาระถัดไป) โดยไม่มีผลประโยชนอ์ื�นใดอีกนอกจากนี � สาํหรบัค่าตอบแทนกรรมการและเบี �ยประชุม

ประจาํปี 2565 แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการและบริหารความ

เสี�ยง มีรายละเอียดดงันี � 

 

1. คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทกรรมการ ปี 2565 (บาท/เดือน) ปี 2564 (บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ 80,000 80,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 75,000 75,000 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลฯ       75,000 75,000 

ประธานกรรมการสรรหาฯ 75,000 75,000 

กรรมการ  65,000 65,000 



 
 

หนา้ 11 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

 

2.    คา่เบี �ยประชมุของคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย 

ประเภทกรรมการ ปี 2565 (บาท/ครั�ง) ปี 2564 (บาท/ครั�ง) 

ประธานกรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการ  15,000 15,000 

 

ทั�งนี �  กรรมการที�เป็นผูบ้รหิารของบรษัิทจะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบี �ยประชมุดงักลา่ว 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคา่ตอบแทนดงักลา่วไดแ้นบในหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ 

 

คณุอนพุงษ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเหน็เพิ�มเติม 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศจงึเสนอใหท้ี�ประชมุลงมติ โดยวาระนี �ตอ้งผา่น

มติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุ 

 

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  2,202,123,580 99.8875 

ไมเ่ห็นดว้ย 295 0.0000 

งดออกเสยีง 2,479,856 0.1124 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (867 ราย) 2,204,603,731 100.0000 

 

วาระที� 8  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายบาํเหน็จกรรมการ  

คณุอนพุงษ ์แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ คณะกรรมการเห็นดว้ยตามที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

เห็นควร จึงขอจ่ายบาํเหน็จใหก้บักรรมการทกุทา่น สาํหรบัปี 2564 รวมเป็นเงินไมเ่กิน 8.00  ลา้นบาท (สาํหรบั

ปี 2563 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 7.10 ลา้นบาท)   

โดยในวาระนี � จะมีกรรมการบางท่านที�มีสว่นไดเ้สีย โดยเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึ�งถือว่าไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนจะไม่ลงคะแนน เนื�องจากเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกัน โดยทางเลขานุการจะแจง้

รายละเอียดใหท้ราบต่อไปตอนนบัคะแนน 

 

คณุอนพุงษ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเหน็เพิ�มเติม 

 



 
 

หนา้ 12 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศจงึเสนอใหท้ี�ประชมุลงมติ โดยวาระนี �ตอ้งผา่น

มติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุ 

 

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตกิารจ่ายบําเหน็จกรรมการ 
 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  1,480,213,388 99.3350 

ไมเ่ห็นดว้ย 7,251,340 0.4866 

งดออกเสยีง 2,657,056 0.1783 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (860 ราย) 1,490,121,784 100.0000 

 

โดยในวาระนี �มกีรรมการที�มีสว่นไดเ้สยีโดยเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท และมารว่มประชมุ ซึ�งถือวา่ไมม่ีสทิธิ

ออกเสยีง จาํนวน 7 ราย เป็นจาํนวนหุน้ทั�งสิ �น 714,481,947 หุน้ 

 
วาระที� 9  พิจารณาเรื�องอื�นๆ   

ที�ประชุมไดพ้ิจารณาวาระต่างๆ ครบถว้นแลว้ คณุประมาศ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดง

ความคิดเห็น 

 

คาํถาม  คณุธนเดช ชยัทรพัยอ์นนัต ์(มาดว้ยตนเอง)  

1. ยอดจอง (pre-sale) แนวราบเติบโตขึ �นมาก บรษัิทบรหิารจดัการการก่อสรา้งเพื�อรองรบั

ยอดจองที�เพิ�มขึ �นอยา่งไร  

�. ยอดขายเติบโตขึ �น คา่ใชจ้่ายดา้นการขายและบรหิาร (SG&A) สามารถลดลงไดห้รอืไมจ่าก

การประหยดัตอ่ขนาด 

คาํตอบ คณุอนพุงษ์ ตอบคาํถามดงันี �  

1. ปีนี �มีการเปิดตวัแนวราบรวมทั�งสิ �น 55 โครงการ ทั�งในกรุงเทพฯและตา่งจงัหวดั บรษัิทมีการ

วางแผนมาตั�งแตไ่ตรมาส 1 และ 2 ของปีที�ผา่นมา สาเหตทุี�เปิดโครงการจาํนวนมาก เนื�องจาก

โครงการเดิมขายหมดแลว้ จะเหน็ไดจ้ากยอดโอนที�สงูมากจงึตอ้งมีการเปิดตวัโครงการใหม ่

อนัสง่ผลตอ่ความตอ้งการผูร้บัเหมาจาํนวนมากขึ �น ในสว่นการจดัหาวสัดกุ่อสรา้งไมเ่ป็น

ปัญหาใดๆ ความยากจะอยูท่ี�การหาผูร้บัเหมา แตเ่นื�องจากบรษัิทมีการวางแผนไวก้่อน จงึมี

การเตรยีมผูร้บัเหมาใหพ้อรองรบัแลว้ในชว่งหนึ�งปีนบัตั�งแตใ่นไตรมาส  2 ของปีที�ผา่นมา ซึ�ง

ผูร้บัเหมาที�ยงัขาดอยูน่ั�นมีไมถ่ึง 5% ของจาํนวนผูร้บัเหมาทั�งหมดที�ตอ้งการ  

2. บรษัิทมีการควบคมุคา่ใชจ้า่ยภายในตั�งแตปี่ 2020 ที�เกิดสถานการณ ์COVID ครั�งแรก จน

มาถงึทกุวนันี � คา่ใชจ้า่ยดา้นการขายและบรหิารสว่นหนึ�งเป็น variable cost ซึ�งเป็นไปตาม



 
 

หนา้ 13 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

ยอดโอนและยอดจองของบรษัิท สว่นที�เป็น fixed cost ก็เป็นไปตามงบประมาณ ซึ�งสามารถ

บรหิารจดัการไดใ้นระดบัหนึ�ง  

 

ไมม่ีผูเ้สนอเรื�องอื�นเพื�อพิจารณา รศ. ดร. นรศิ ชยัสตูร ประธานกรรมการ จงึกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง และปิด

ประชมุเมื�อเวลา 15.50 น. 

 

          

 ลงชื�อ                     /S/                       ประธานกรรมการ 

                             (รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร) 

 

 

              ลงชื�อ           /S/                     เลขานกุารบรษัิท 

                          (นายประมาศ ขวญัชื �น) 


