
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

 22 เมษายน 2564 
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การด าเนินการประชุม 
1. ขั้นตอนการประชุม 

 ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือ
เชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ 

2. สิทธิในการแสดงความเห็น 

     เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากท่านผู้ถือ
หุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามก็สามารถด าเนินการได้  2 วิธี คือ 

วิธีแรก ถามผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ที่ท่านลงทะเบียน
มาแล้ว โดยสามารถถามค าถามหรือแสดงข้อคิดเห็นด้วยการพิมพ์ข้อความเข้าไป
ในช่องส่งค าถามในหน้าจอของระบบ DAP e-Shareholder Meeting  และ
กรรมการจะตอบค าถามดังกล่าวในที่ประชุม ในช่วงท้ายของแต่ละวาระ ก่อนจะ
เริ่มเข้าสู่การลงคะแนนเสียงต่อไป 2 



การด าเนินการประชุม 

วิธีที่ 2 หากผู้ถือหุ้นต้องการถามด้วยตัวเอง โดยหลังจากกรรมการได้ตอบค าถาม
ที่ได้รับผ่านทางระบบ DAP e-Shareholder Meeting เรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้ง
ในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามด้วยตัวเองผ่าน Program Webex ซึ่งจะมี 
Function ยกมือ (Raise hand) เมื่อผู้ถือหุ้นกด Raise hand แล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ท าการเปิดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นถามค าถามตามล าดับ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และ
หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ใน
วาระ ขอให้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามในวาระอ่ืน ๆ 
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3.  วิธีการลงคะแนน  

     บริษัทใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง ( 1 Share : 1 
Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานและการตอบค าถามในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่
ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง
ผ่านระบบลงคะแนนของระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยมีเวลา
ในการลงคะแนน 2 นาที ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ด าเนินการใดๆ ระบบจะบันทึก
เป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ  

การด าเนินการประชุม 
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ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้น า
คะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย”  “ไม่เห็น
ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ในระบบลงคะแนนของระบบ DAP 
e-Shareholder Meeting เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

การด าเนินการประชุม 
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4.การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย และการส่งค าถามล่วงหน้า 

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทส าหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 นี้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถาม
ล่วงหน้ามายังบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเสนอผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท “www.qh.co.th” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดการรับการ
เสนอในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ซึ่งบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดน าเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้า
เป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
และส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  

การด าเนินการประชุม 
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http://www.qh.co.th/


5.  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีและตัวแทน
อิสระเข้าร่วมประชุม ดังน้ี 

 ผู้สอบบัญชี 

 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แก่ “คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ”เป็น       
คนกลาง และตอบค าถามในกรณีที่มีค าถามที่เกี่ยวข้อง 

  ตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน 

 ทนายกณิตพัฒน์ สมุทรรังสี จากส านักงานกฎหมายสินธุรังสี  
  

การด าเนินการประชุม 
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วาระการประชุม 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีต่้องออก
ตามวาระ  
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วาระการประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติโบนัสกรรมการส าหรับปี 2563 

วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 
 

วาระที่ 1 

วาระที่ 1 
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วาระที่ 1 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เลขานุการบริษัท ได้จัดท ารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 หน้า 14-35 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของ
ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 1 หน้า 6 ถึง 13 
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วาระที่ 1 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน 
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 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  

วาระที่ 2 

วาระที่ 2 
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ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2563-2564 

วาระที่ 2 
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 ตลาดอสังหาฯ ในปี 2563 ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ  
 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

15 

ยอดขายที่อยู่อาศัย (ล้านบาท) ที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ (ล้านบาท) 

% เปลี่ยนแปลง YoY   2562   2563 

      ยอดรวม* -21% -34% 

      คอนโด -29% -54% 

      บ้านเดี่ยว -9% -2% 

      ทาวน์เฮ้าส ์ -8% -26% 

ที่มา: เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) - เฉพาะที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

% เปลี่ยนแปลง YoY  2562  2563 

        ยอดรวม* -16% -40% 

        คอนโด -27% -71% 

        บ้านเดี่ยว +3% -12% 

        ทาวน์เฮ้าส ์ +2% -9% 

1 

2 

3 

4 

ยอดรวม* 1 

คอนโด 2 

บ้านเดี่ยว 3 

ทาวน์เฮ้าส ์4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

* รวมบ้านแฝด 

ยอดรวม* 

คอนโด 

บ้านเดี่ยว 

ทาวน์เฮ้าส ์

(A) (B) 



แนวโน้มตลาดอสังหาฯ ในปี 2564 ค่อยๆฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ 

16 
หมายเหตุ: 1) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ประมาณการ GDP ไทยปี 2564 ขยายตัว 2.5-3.5% (15/2/2564) 
             2) เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ประมาณการมูลค่าที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ทั้งปี 2564 เพิ่มข้ึน 8% YoY (26/1/2564)  
  

2564F 2563 2564F 2563 

+3.0% 

-6.1% 

+8.0% 

-40.0% 

% เปลี่ยนแปลง YoY 

GDP1 1 มูลค่าที่อยู่อาศัยเปิดใหม่2  2 

ประมาณการ GDP และมูลค่าที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในปี 2564 ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงในปี 2564 

 + มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 + วัคซีน COVID-19 
 + อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ า 

 - COVID-19 ระบาดระลอกใหม่
 - ความไม่แน่นอนของวัคซีน  
 - ปัญหาว่างงานและหนี้ครัวเรือน 



ภาพรวมธุรกิจของบริษัทปี 2563 

วาระที่ 2 
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โครงการเปิดใหม่ในปี 2563 

18 

ล าดับ โครงการ ผลิตภัณฑ ์
 

ระดับราคา มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

1 Q เกษตร-นวมินทร ์ บ้านเดี่ยว บน 80 

2 Q Prime สุขุมวิท 77 ทาวน์เฮ้าส์ กลาง 1,985 

3 วรารมย์ วัชรพล-เพิ่มสิน บ้านเดี่ยว บน 2,242 

4 กัสโต้ สุขสวัสดิ-์ประชาอุทิศ ทาวน์เฮ้าส ์ ล่าง 705 

รวม 5,012 



โครงการเปิดใหม่แยกรายประเภท 
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แยกตามผลิตภัณฑ์ 

2563 

แยกตามระดับราคา 

2562 

แยกตามท าเล 



จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวนโครงการ 
2562 2563 

แนวราบ คอนโด รวม แนวราบ คอนโด รวม 

โครงการทั้งหมด ณ ต้นปี 67 14 81 67 14 81 

โครงการเปิดขายใหม ่ 5 - 5 4 - 4 

โครงการปิด 5 - 5 6 - 6 

โครงการทั้งหมด ณ สิ้นปี 67 14 81 65 14 79 
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ยอดโอนแยกรายประเภท 
แยกตามผลิตภัณฑ์ 

2563 

2562 

แยกตามระดับราคา แยกตามท าเล 
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สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2563 

วาระที่ 2 
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รายได้รวม 

รายการ 
2562 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากบ้านและคอนโด 9,291 8,503 (788) (8) 

รายได้ค่าเช่าและบริการ - โรงแรม 1,052 330 (722) (69) 

รายได้ค่าเช่าและบริการ - อาคารส านักงาน 337 305 (32) (9) 

รายได้อื่นๆ 254 232 (22) (9) 

รายได้รวม 10,934 9,370 (1,564) (14) 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Normal Operation)  

24 

มูลค่า (ล้านบาท) % ต่อรายได้รวม 

หมายเหตุ: ไม่รวมรายการพิเศษต่างๆ 

-11% -17% 



ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

25 

บริษัท 
2562 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร ์ 1,232 1,020 (212) (17) 

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 442 311 (131) (30) 

QHPF 192 167 (25) (13) 

QHHR 61 32 (29) (48) 

รวม 1,927 1,530 (397) (21) 



ก าไรสุทธิ (Net Profit) 
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มูลค่า (ล้านบาท) % ต่อรายได้รวม 

-25% -26% 



หุ้นกู้ / เงินกู ้
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มูลค่า (ล้านบาท) 2562 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

เงินกู้ระยะส้ัน 500 1,000 500 

เงินกู้ระยะยาว 3,944 3,944 

หุ้นกู้ 20,100 12,100 (8,000) 

หุ้นกู้และเงินกู้คงเหลือ (ล้านบาท) 20,600 17,044 (3,556) 

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 2.51 2.50 



อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 
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วาระที่ 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

 
วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 2 

สรุปการด าเนนิการเรือ่งต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน่ ปี 2563 
 
 ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และได้รับการ
รับรองในการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2562 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง โดย
ในรอบปี 2563 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ
คอร์รัปช่ัน แต่อย่างใด 
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วาระที่ 3 

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 

วาระที่ 3 
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วาระที่ 3 

หน่วย : ล้านบาท สินทรัพย์ 

รายการ 2563 2562 
เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ล้านบาท % 
 สินทรัพย์รวม  47,667   50,902  (3,235)  (6.4)  
 สินทรัพยห์มุนเวียนรวม  25,227   27,507  (2,280)  (8.3)  
    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง  22,545   25,040  (2,495)  (10.0)  
    อื่น ๆ  2,682   2,467   215   8.7  
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม  22,440   23,395  (955)  (4.1)  
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม  11,425   11,647  (222)  (1.9)  
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,645   1,610   35   2.2  
    ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ  7,161   8,601  (1,440)  (16.7)  
    อื่น ๆ  2,209   1,537   672   43.7 
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วาระที่ 3 

หน่วย : ล้านบาท หนี้สิน 

รายการ 2563 2562 
เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ล้านบาท % 

หนี้สินรวม  21,099   24,038  (2,939)  (12.2)  

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม  17,037   20,588  (3,551)  (17.2)  
    เงินกู้ยืมระยะสั้น  998   500   498   99.6  
    เงินกู้ยืมระยะยาว 3,944 - 3,944 100.0 
    หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน  12,095   20,088  (7,993)  (39.8)  
หนี้สินอื่นๆ  4,062   3,450   612   17.7  
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  112   81   31   38.3  
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า  433   460  (27)  (5.9)  
   อื่น ๆ  3,517   2,909   608   20.9  
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วาระที่ 3 

หน่วย : ล้านบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รายการ 2563 2562 
เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ล้านบาท % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  26,568   26,863  (295)  (1.1)  

ทุนที่ออกและช าระแล้ว  10,714   10,714    -      -    

ก าไรสะสม  16,031   15,856   175   1.1  

อื่น ๆ (177)   293  (470)  (160.4)  
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วาระที่ 3 

หน่วย : ล้านบาท 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 2563 2562 
เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ล้านบาท % 

รายได้รวม  9,377   10,949  (1,572)  (14.4)  
หัก ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม (8,500)  (9,728)   (1,228)  (12.6)  
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม  877   1,221  (344)  (28.2)  
บวก ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม  1,530   1,927  (397)  (20.6)  
ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  2,407   3,148  (741)  (23.5)  
หัก   ภาษีเงินได้นิติบุคคล (284)  (294)  (10)  (3.4)  
ก าไรส าหรับปีจากงบการเงินรวม   2,123   2,854  (731)  (25.6)  
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วาระที่ 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน 
 

36 



วาระที่ 4 

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

วาระที่ 4 
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วาระที่ 4 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  “บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากก าไรสะสม และ/
หรือ ก าไรส าหรับปี ทั้งนี้  การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบ ได้แก่ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง
ของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของ
บริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทส าหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นส าหรับการจ่ายเงินปันผลประจ าป”ี  
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วาระที่ 4 

 การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563  

                                                                                        จ านวน 

เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น                                                                     0.12   บาท  

  - เงินปันผลระหว่างกาล                                                                 0.04    บาท                                                          

  - เงินปันผลส่วนที่เหลือ                                                                  0.08    บาท                                                          

คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น โดยประมาณ                                                 1,286  ล้านบาท 

 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงาน งวด 6 เดือนแรก (ม.ค.- 
มิ.ย.63) ไปแล้วจ านวน 0.04 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 

 คงเหลือการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนหลัง (ก.ค.–ธ.ค.63) 
จ านวน 0.08 บาทต่อหุ้น 

      คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยประมาณ 61% ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม 39 



วาระที่ 4 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทจ่ายจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน ซึ่งเสียภาษีเงินได้
ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปัน
ผลดังกล่าวได้ตาม มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
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วาระที่ 4 

41 

ส าหรับการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารอง   บริษัทจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายก าหนดแล้วจึงไม่
ต้องส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมในครั้งนี ้



วาระที่ 4 

ก าหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียด วันที ่

ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) 29 เมษายน 2564 

วันก าหนดจ่ายเงินปันผล 18 พฤษภาคม 2564 
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วาระที่ 4 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563  ตามรายละเอียดข้างต้น 
 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน 
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วาระที่ 5 

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ 

 

วาระที่ 5 
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วาระที่ 5 

 ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปี  ทุกครั้ง 
กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งเท่ากับกรรมการบริษัทจะต้องออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 4 ท่าน แต่เนื่องจากนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ 
ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 และจะครบวาระในเดือน
เมษายน 2564 ท าให้ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทตามก าหนดวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดังนี้  

45 



วาระที่ 5 

  1. นายอดิศร         ธนนันท์นราพูล    กรรมการ 
  2. นายอาชวิณ       อัศวโภคิน          กรรมการ  
  3. นางสาวอภิญญา   จารุตระกูลชัย     กรรมการ   
   
 ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท  
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วาระที่ 5 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการ
ที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควร
เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้ง 3 ท่านกลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 
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วาระที่ 5 

ในวาระนี้จะพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล โดยเอกสารน าเสนอประวัติ 
ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ
ที่ 3 หน้า 36-40 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมย์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียง อีกทั้งกรรมการทั้ง 3ท่านจะไม่อยู่ร่วม
ประชุมในวาระน้ี 
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วาระที่ 5.1 
(ประวัติ และรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 หน้า 36-37) 

ช่ือ : นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล อายุ  67   ปี 
ต าแหน่ง :  กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  :  18  ปี ( 9 พฤษภาคม 2546 – ปัจจุบัน)  
 

ประวัติการศึกษา: - Stanford Executive Program (SEP) Graduate School of Business  
                    Standford University   
                      - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                  - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 

ประวัติการอบรม :   IOD : DCP,DAP 
(โดยสังเขป)          สถาบันอื่น : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2  
 
 

ประสบการณ์ (บางส่วน) :  
2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ   บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 
2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
2545 – มี.ค.2556 : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : 
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  1 แห่ง 
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 7 แห่ง 
 
การถือหุ้นในบริษัท :  1,101 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 
การเข้าร่วมประชุมปี 2563  :   
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง 
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง 
 

 
 
 

วาระที่ 5.1 
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วาระที่ 5.1 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอดิศร  
ธนนันท์นราพูล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง 

 
 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรวมถึงสามีหรือภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้ 

 
 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน 
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วาระที่ 5.2 
(ประวัติ และรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 หน้า 38) 

ชื่อ   :  นายอาชวิณ  อัศวโภคิน  อายุ  46  ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 4 ปี (26 ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน) 
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  
                      สหรัฐอเมริกา   
                    - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรม :  IOD : DCP  
(โดยสังเขป) 
ประสบการณ์ (บางส่วน) :  
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ  บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาฯ) 
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ  บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาฯ) 
2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ  บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - 2 แห่ง 
บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่ม ี
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี 52 



วาระที่ 5.2 
(ประวัติ และรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 หน้า 38) 

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 :   
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง  
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วาระที่ 5.2 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้ง  นายอาชวิณ  อัศวโภคิน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระ
หนึ่ง 
 

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 

    ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้ 
 

 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน 
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วาระที่ 5.3 
(ประวัติ และรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 หน้า 39-40) 

ชื่อ   : นางสาวอภิญญา  จารุตระกูลชัย  อายุ   59  ปี 
 
 

ต าแหน่ง : กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ CFO และเลขานุการบริษัท 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ  :  3 ปี ( 10 สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน ) 
 
 
 

ประวัติการศึกษา :   -  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                     -  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

ประวัติการอบรม :   IOD :   HRP, DAP 
(โดยสังเขป)          สถาบันอื่น : หลักสูตร TLCA  CFO  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 

ประสบการณ์ (บางส่วน) :  
2561 – ปัจจุบัน :  กรรมการ  บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ 
2559 – ปัจจุบัน :  รองกรรมการผู้จัดการ  CFO  และ เลขานุการบริษัท บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ 
2558 – ปัจจุบัน :  กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล  บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ 
2558 – 2559 :     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์   
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วาระที่ 5.3 
(ประวัติ และรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 หน้า 39-40) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น : 
      - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  - ไม่มี   
      - บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - จ านวน 11  แห่ง 
 
การถือหุ้นในบริษัท :  ไม่ม ี
 
การเข้าร่วมประชุมปี 2563  :   
    การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง 
    การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
    การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
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วาระที่ 5.3 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
นางสาวอภิญญา  จารุตระกูลชัย กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้ 

 
 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน 
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วาระที่ 6 

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

วาระที่ 6 
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วาระที่ 6 

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 วรรคสอง ก าหนดว่า “กรรมการของบริษัทมีสิทธิ ได้รับ 
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส”  

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 บัญญัติว่า“ห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทน ตาม
ข้อบังคับบริษัท” 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
จากผลประกอบการในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ จึงเห็นควรเสนอก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ย
ประชุม จ านวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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วาระที่ 6 

60 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท 

(ต่อเดือน) 

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา   

และก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ   
บรรษัทภิบาล 

2564 
(ปีท่ีเสนอ) 

2563 2564 
(ปีท่ีเสนอ) 

2563 2564 
(ปีท่ี

เสนอ) 

2563 2564 
(ปีท่ีเสนอ) 

2563 2564 
(ปีท่ี

เสนอ) 

2563 

 ประธานกรรมการ 50,000 50,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 
 กรรมการ 40,000 40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 40,000 40,000 - - - - - - - - 

หน่วย : บาท 



วาระที่ 6 

- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ย
ประชุมตามที่เสนอข้างต้น 

 
- ส าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ 
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วาระที่ 6 

หน่วย : บาท 

  
รายละเอียด 

ค่าตอบแทนส าหรับปี 2563   ค่าตอบแทนปี 2563  
ที่ก าหนดไว ้ค่าตอบแทน 

รายเดือน 
เบี้ยประชุม รวม 

คณะกรรมการบริษัท 5,400,700 2,480,000 7,880,000  
  

ภายในจ านวนเงิน 
ไม่เกิน 12 ล้านบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ - 686,000 686,000 
คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

- 294,000 294,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล - 392,000 392,000 
รวม 5,400,700 3,852,000 9,252,000 

โดยในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท  ทั้งนี้บริษัทได้จ่าย
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวม 9,252,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ดังนี ้
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วาระที่ 6 

 ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2564 ตาม
รายละเอียดข้างต้น 
 

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

   
ในวาระนี้ กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออก 
เสียงในวาระนี้  
 
 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน 
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วาระที่ 7 

วาระที่ 7 

พิจารณาและอนุมัติโบนัสกรรมการส าหรับปี 2563 
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วาระที่ 7 

    คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  จึงมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติโบนัสกรรมการส าหรับปี 2563 ให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 12.5 ล้านบาท 

  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 ปี 2561 

โบนัสกรรมการ 12.5 15  17.5  
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วาระที่ 7 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติโบนัสกรรมการส าหรับปี 2563 

 
 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
 
ในวาระนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออก 
เสียงในวาระนี้  
 
 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน 
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วาระที่ 8 

วาระที่ 8 

พิจารณาและอนุมัติ แต่ งตั้ งผู้ สอบบัญชี  และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 
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วาระที่ 8 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 
จ านวน 7 ท่าน ดังนี้ 
 

1. นางสาวรุ้งนภา    เลิศสุวรรณกุล  CPA No. 3516 และ/หรือ 
2. นายชยพล         ศุภเศรษฐนนท์  CPA No. 3972 และ/หรือ 
3. นางกิ่งกาญจน์    อัศวรังสฤษฎ์    CPA No. 4496 และ/หรือ  
4. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ  CPA No. 4521 และ/หรือ  
5. นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล CPA No. 4807 และ/หรือ 
6. นางสาวสุมนา     พันธ์พงษ์สานนท์ CPA No. 5872 และ/หรือ 
7. นางสาวเกิดศิริ     กาญจนประกาศิต CPA No. 6014 
   นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ  เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

  ส าหรับผู้สอบบัญชีที่เหลือทั้ง 6 ท่าน ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะ 
  เวลา 5 ปีที่ผ่านมา 68 



วาระที่ 8 

           ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2564       

(ปีที่เสนอ) 

2563 2562 

 

ค่าสอบบัญชี 1.45 1.45 1.60 

 
โดยก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี  2564 เป็นจ านวนเงิน 
1,450,000 บาท 

69 



วาระที่ 8 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น 
 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน 
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วาระที่ 9 

วาระที่ 9 
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

วาระนี้ ก าหนดไว้ เพื่ อ ให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามข้อสงสัย และ /หรือ  เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ  (ถ้าม)ี 
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วาระที่ 9 

Q & A 


