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 ที่ NCH 020/2553 

วันที่  26 กุมภาพันธ 2553 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.     รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 

2. รายงานประจําป 2552 ในรูปแบบซีดีรอม 

3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5  

(พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนด

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2553) 

4. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

5. หนังสือมอบฉันทะ 

6. เอกสารและหลักฐานที่ตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

7. ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

8. กฎและขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

9. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

10. แผนที่สถานที่ประชุม 

11. การแจงความประสงคเขารวมประชุมลวงหนาผานระบบ IVR 
 

ดวยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2553 ในวันศุกรที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ หองวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน เลขท่ี 

99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุม ดังตอไปนี้ 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ไดจัดขึ้นเม่ือวันพฤหัสบดีที่  

23 เมษายน 2552 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมาพรอมนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2552 ดังกลาว 

  
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป  2552 และรายงานประจําปของ

คณะกรรมการ  

ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 และรายงาน

ประจําปของคณะกรรมการ ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2552 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือ

เชิญประชุมคร้ังนี้  

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จาํกัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขท่ี บมจ.40854600039 

1/765 หมู 17 ซอยอัมพร  ถนนพหลโยธิน กม.26  ตําบลคูคต  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130 

โทรศัพท  +66(0) 2993-5080-7  โทรสาร  +66(0) 2532-3301-2   www.ncgroup.co.th 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ

ป 2552 และรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  

 ขอเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ตามที่แสดงไวใน

รายงานประจําปไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว และไดจัดสงใหแกผูถือหุน

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท

ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552 และจายเงินปนผล 

  ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

และขอบังคับของบริษัทขอ 51 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอย

กวารอยละหา ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้

จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอ่ืน

กําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น 

   จากผลการดําเนินงานในป 2552 ที่ผานมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกําไรสุทธิ

จํานวน  75,402,472.04 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.79 ลานบาท สําหรับผลประกอบการป 2552  ทํา

ใหงบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน  27,300,000  บาท คิดเปนอัตรา

รอยละ  2.275  ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท)  

   บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี 

และสํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ มาพิจารณา

ประกอบ เชน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอง การขยายธุรกิจ และ

ปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาว

จะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัท  จากผลการดําเนินงานในป 2552 

ที่ผานมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกําไรสุทธิ  จํานวน  56,089,179.77 บาท   ดังนั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 

0.02 บาท โดยกําหนดจายปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําป 2552 จํานวน 75,402,472.04 บาท  เปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละหาของ

กําไรสุทธิ คิดเปนจํานวน 3.79 ลานบาท และจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป  2552 ในอัตรา

หุนละ 0.02 บาท  โดยกําหนดจายปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ และกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ

บริษัทขอ 18 ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย

จํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวน

ใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจด

ทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผู

ออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังใหมได โดยในปนี้มีกรรมการที่

ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   

2.  นายวิจิตร วิชัยสาร  กรรมการ และกรรมการอิสระ  

3.  นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท  กรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาคุณสมบัติ และผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการดังกลาวเปนรายบุคคลแลววาเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติการเปนกรรมการ

ครบถวนตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ และมีความรูความสามารถ อันจะเปนประโยชน

ตอการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ัง

กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระท้ัง 3 ทานดังกลาว กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการในปจจุบัน 

ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2552 แลวเห็น

วาหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการดังกลาวมีความสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการ  และอยู

ในระดับที่แขงขันไดกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่

ตองการ จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมผูถือหุนกําหนดอัตราคาตอบแทน

กรรมการในอัตราเดียวกับคาตอบแทนกรรมการในปกอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ   30,000   บาท  ตอครั้งการประชุม 

  2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ    20,000  บาท  ตอครั้งการประชุม 

      (ไมมีคาตอบแทนรายปสําหรับกรรมการ) 

  3. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000  บาท  ตอครั้งการประชุม 

  4. คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท  ตอครั้งการประชุม 

5. คาตอบแทนรายปกรรมการตรวจสอบ   100,000 บาท  ตอคน ตอ ป 

6. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา  30,000   บาท  ตอคร้ังการประชุม 

7. คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา   20,000 บาท  ตอครั้งการประชุม 

8. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 30,000 บาท  ตอครั้งการประชุม 

9. คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   20,000  บาท  ตอครั้งการประชุม                                       

  ทั้งนี้ บริษัทไดใชหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการดังกลาวมาต้ังแตป 2547  
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียพิจารณาแลวเห็นชอบกับ

ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการ

ทั้ง 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการท่ีตองออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง และเห็นชอบ

เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 ตามที่

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอมา  

 การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 ไดกําหนดใหการจายคาตอบแทน

กรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้ งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี     

ประจําป 2553 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่ง

กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาวจันทรา  

 วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996  หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย ผูสอบบัญชี 

 รับอนุญาตเลขที่ 2421 เปนผูสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2553 โดยผูสอบบัญชีดังกลาวเปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทมาต้ังแตป 2549  

  เนื่องจากมีความเห็นวา บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนบริษัทสอบบัญชีที่ไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีประสบการณในการตรวจสอบ

บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหลายแหง และมีความเขาใจลักษณะการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทเปนอยางดี และผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไมมี

ความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด  

    ทั้งนี้ ป 2553 กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 861,000 บาทตอป เพ่ิมขึ้นจาก

ป 2552 จํานวน 21,000 บาท โดยในป 2552 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัท

ใหแกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จํานวน 840,000 บาท และคาตอบแทนของงานบริการอื่นซ่ึง

ไดแก คาบริการท่ีปรึกษา คาพาหนะเดินทาง และคาลวงเวลา จํานวน 214,107 บาท 

  ทั้งน้ี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนบริษัทสอบบัญชีของบริษัทยอยทั้ง 2 แหง ของ

บริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรต้ี แมเนจเมนท จํากัด และบริษัท ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท 

จํากัด  โดยในป 2552 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัทใหแกบริษัท สอบบัญชี

ธรรมนิติ จํากัด จํานวน 109,000 บาท และคาตอบแทนของงานบริการอื่นซ่ึงไดแก คาบริการที่

ปรึกษา คาพาหนะเดินทาง และคาลวงเวลา จํานวน 1,881 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชี โดยพิจารณา

จากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  และคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท 

รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทแลว เพ่ือขออนุมัติแตงต้ัง นางสาวจันทรา  



 

วองศรีอุดมพร หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชี

ประจําป 2553 และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีจํานวน 861,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชี

ประจําป 2553 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังให       

นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ นายพิชัย ดัชณาภิรมย 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท

ประจําป 2553 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 861,000 บาทตอป  
 
วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นท้ังในเร่ืองที่

เก่ียวของกับวาระการประชุม และเร่ืองอื่นๆ  

อยางไรก็ดี  กรณีที่ ผู ถือหุนประสงคจะให มีการพิจารณาและลงมติในเ ร่ืองอื่นๆ 

นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมก็จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว

ในมาตรา 105 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 วา “เม่ือที่ประชุม

พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัด

ประชุมอีกก็ได” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระน้ีไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความ

คิดเห็นในเร่ืองตางๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ

จะตองเขาเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกลาวขางตน 

 

 จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว หากทานไมสามารถเขารวมประชุมดวย

ตนเองได ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให ดร.พิบูลย ลิมประภัทร หรือ นายกอบศักด์ิ พงศพนรัตน 

หรือ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเปนกรรมการอิสระ เขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ 

และย่ืนตอบริษัทกอนเร่ิมการประชุม  

     

ขอแสดงความนับถือ              13

                                                                                              

          (นายสุธรรม ชัชวาลวงศ)    

                ประธานกรรมการ 

  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
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สิ่งที่สงมาดวย 1 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 

ของ 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ หองวีนัส โรงแรมมิราเคิล  แกรนด 

คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการทีเ่ขารวมประชุม 

1. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2. ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหา และ 

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

3. นายกอบศักด์ิ  พงศพนรัตน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

4. นายวิจิตร  วิชัยสาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

5. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการผูจัดการ 

6. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท /1 กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผูจัดการ (สายบริหาร) 

7. นายรังสรรค  นันทกาวงศ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผูจัดการ (สายปฏิบัติการ 1) 

8. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผูจัดการ (สายปฏิบัติการ 2) 

หมายเหตุ : /1 นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท เปนผูบริหารสูงสุดของสายการเงิน 
 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 

1. นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาติเลขท่ี  7318 
 

เริ่มการประชุม  เวลา 14.30 น. 

มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 37 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 953,949,133 

หุน คิดเปนรอยละ 80.44 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (หุนสามัญที่เรียกชําระแลวของบริษัทมี

จํานวนทั้งส้ิน 1,185,985,052 หุน)  ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  นายสุธรรม ชัชวาลวงศ  ประธาน        

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จาํกัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขท่ี บมจ.40854600039 

1/765 หมู 17 ซอยอัมพร  ถนนพหลโยธิน กม.26  ตําบลคูคต  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130 

โทรศัพท  +66(0) 2993-5080-7  โทรสาร  +66(0) 2532-3301-2   www.ncgroup.co.th 
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ที่ประชุม  จึงกลาวเปดการประชุม โดยประธานฯ  ไดมอบหมายให นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม  ประธาน

กรรมการบริหาร เปนผูดําเนินการประชุม 

 กอนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบเร่ืองดังตอไปนี้  

1. ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทจะใชวิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง

โดยบริษัทไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแตละวาระไวใหผูถือหุนใชในการออกเสียงลงคะแนนและไดมอบใหผู

ถือหุนพรอมการลงทะเบียนเขาประชุมแลว โดยบัตรลงคะแนนจะมีชองใหผูถือหุนเลือกวา เห็นดวย ไมเห็น

ดวย หรืองดออกเสียง และถาไมมีผูถือหุนทานใด คัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุน

เห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ หากมีผูถือหุนทานใด คัดคาน       ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหใช

บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให โดยหลังจบการพิจารณาในแตละวาระ ขอใหผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและ

ผูรับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน   หลังจากนั้นเจาหนาที่จะทําการจัดเก็บบัตร

ลงคะแนนของทุกทานเพื่อทําการรวบรวมผลคะแนน และเก็บไวเปนหลักฐาน  

ในการรวบรวมผลคะแนน  เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออก

จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือ

มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนนั้น บริษัท

ไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของผูถือหุน บันทึกรวมไวในเคร่ือง

คอมพิวเตอรเพ่ือการลงมติตามวาระไวแลว 

2. เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอใหผูถือหุนที่มีขอสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขอใหแนะนําตัวโดยบอกช่ือ – สกุล หากเปนผูที่รับมอบฉันทะขอใหแจงชื่อของผูมอบฉันทะดวย โดยคําถาม

หรือขอเสนอแนะขอใหอยูในวาระท่ีกําลังพิจารณา 

3.     และเพื่อเปนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน บริษัทไดเปด

โอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 และช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ระหวางวันที่ 5 มกราคม 2552  ถึงวันที่ 

13 กุมภาพันธ 2552 โดยแจงรายละเอียดผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซต

ของบริษัท ผลปรากฎวา ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองใด ๆ เขามา 

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

  
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือ

หุน ประจําป 2551 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2551 ตามรายละเอียดของสําเนารายงานการ

ประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม 

ไมมีผูถือหุนทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุม และไมมีผูถือหุน แสดงความคิดเห็น 

หรือสอบถามเพิ่มเติม 



มติ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ซึ่ง

ประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2551 ตามท่ีเสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นดวย 953,949,133      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 953,949,133      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 และรับทราบรายงานประจําปของ
คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท

ในรอบป 2551 และรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏใน

รายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม โดยสรุป

สาระสําคัญดังนี้ 

สําหรับผลประกอบการในป 2551 บริษัทมีรายไดรวมทั้งส้ิน 780 ลานบาท ประกอบดวย

รายไดจากการขาย 768 ลานบาท รายไดจากการบริการ 4 ลานบาท และรายไดอื่น ๆ 8 ลานบาท 

โดยรายไดจากการขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 98.5 ของรายไดทั้งหมด 

รายไดจากการขายโครงการ รายไดจากการขายประมาณรอยละ 76  มาจากการขาย

บานจัดสรรพรอมที่ดินในโครงการ ธัญธานีโฮมออนกรีน วิลเลจ เฟส 2 โครงการกรีนพารครังสิต 

คลอง 3 โครงการบานฟาปยรมย เฟส 7 โครงการบานฟาปยรมย เฟส 9 โครงการบานฟากรีนพารค 

รอยัล พุทธมณฑล สาย 1 โครงการบานฟาปยรมย เฟส 8 และโครงการบานฟา กรีนพารค ประชา

อุทิศ 

รายไดจากการขายรายผลิตภัณฑ บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขาย ประกอบดวย 

รายไดจากการขายบานเด่ียวรอยละ 70 ทาวเฮาสรอยละ 12 บานแฝดรอยละ 7 อาคารพาณิชย 

และอ่ืน ๆ รอยละ 11  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอย มีโครงการที่เปดดําเนินการท้ังส้ิน 14 

โครงการ มูลคารวม 10,092 ลานบาท โดยเปนมูลคาท่ีทําสัญญาซื้อขายแลว 4,632 ลานบาท และ

โอนรับรูเปนรายไดแลว 4,117 ลานบาท  

นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับการประกาศรางวัลแหงความสําเร็จ ซึ่งถือเปนการการันตีการ

มุงม่ันในการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพควบคูการใหบริการท่ีดียึดม่ันบนหลักคุณธรรม  ความดี และ

การชวยเหลือสังคม  เชน “รางวัลผูประกอบการอสังหาริมทรัพยที่ด”ี จาก สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) “รางวลัเกียรติยศ คนดี สังคมไทย ประจําป 2551” 

สาขา บริหารและพัฒนาองคกร และไดรับการจดัอันดับอยูในกลุมดีเลิศ ในรายงานผลสํารวจ

การกํากับดูแลกิจการของบรษิัทจดทะเบียน ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 
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  ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 และรับทราบรายงาน

ประจําปของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา   
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจําป

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามท่ีไดจัดสงใหแกผู

ถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม  

ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติ

งบการเงินของบริษัท ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออก

เสียงลงมติดังนี้  

เห็นดวย 953,949,133      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 953,949,133      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 

ระหวางการประชุมมีผูเขารวมประชุมเพิ่มอีก 1 ทาน จํานวนหุน 133 หุน ทําใหมีผูถือหุน

เขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 38 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 953,949,266 

หุน คิดเปนรอยละ 80.44 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (หุนสามัญที่เรียกชําระ

แลวของบริษัทมีจํานวนท้ังส้ิน 1,185,985,052 หุน) 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551 และการงดจายเงินปนผล 
ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรจากผลการ

ดําเนินงานป 2551 และการงดจายเงินปนผล โดยแถลงตอที่ประชุมดังนี้ 

ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทขอ 51 

บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หัก

ดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน แตเน่ืองจากในป 2551 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 

26,136,385.27  บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณางดจัดสรร

เงินสํารองตามกฎหมายสําหรับผลประกอบการป 2551 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี 

และสํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม แตเน่ืองจากในป 2551 งบการเงินรวมของบริษัทมีผล

ขาดทุนสุทธิจํานวน 45,799,461.28 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณางดจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการป 2551  
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  ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ   ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติ

การงดจัดสรรกําไร และการงดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2551 ตามท่ีเสนอมา โดยมีผู

ถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นดวย 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ -

รวม 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทน

กรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 โดยแถลงใหที่

ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทขอ 18 ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังกรรมการ

จะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหเปน

สามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยในปนี้มีกรรมการท่ีครบ

กําหนดวาระตองออกจํานวน 3 ทาน คือ  

1. นายกอบศักด์ิ พงศพนรัตน  กรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  กรรมการ 

3. นายรังสรรค นันทกาวงศ     กรรมการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณา

คุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกลาวเปนรายบุคคลแลววาเปนบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวนตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของ และมีความรู

ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

เลือกต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระท้ัง 3 ทานดังกลาว กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

สําห รับการ กําหนดค า เ บ้ียประชุมและค าตอบแทนกรรมการ สําห รับป  2552 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณา

หลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการในปจจุบัน ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2551 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2551 แลวเห็นวาหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการดังกลาวมี

ความสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการ และอยูในระดับท่ีแขงขันไดกับอุตสาหกรรม และสูง

เพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติที่ตองการ จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

อนมัุติการกําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับคาตอบแทนกรรมการในปกอน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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1. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 30,000   บาท ตอครั้งการประชุม 

2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ  20,000   บาท ตอครั้งการประชุม  

                         (โดยไมมีคาตอบแทนรายปสําหรับกรรมการ) 

3. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000   บาท ตอครั้งการประชุม 

4. คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ  20,000   บาท ตอครั้งการประชุม 

5. คาตอบแทนรายปกรรมการตรวจสอบ  100,000 บาท ตอคน ตอป 

6. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา  30,000 บาท ตอครั้งการประชุม 

7. คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา   20,000 บาท ตอครั้งการประชุม 

8. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 30,000 บาท ตอครั้งการประชุม 

9. คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 20,000 บาท ตอครั้งการประชุม 
 

  ทั้งนี้ บริษัทไดใชหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการดังกลาวมาต้ังแตป 2547  

 ประธานกรรมการบริหารแจงใหที่ประชุมทราบวา สําหรับวาระนี้ คุณสมนึก ตันฑเทอด

ธรรม และคุณรังสรรค นันทกาวงศ ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระและเปนผูถือหุนของบริษัท

ของดออกเสียงในการเลือกต้ังตนเองกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงเปนจํานวนเสียงทั้งส้ิน 

19,810,800 เสียง และ 1,000,000 เสียง ตามลําดับ 

  ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระในป 2552 จํานวน 3 ทาน 

ไดแก 1)นายกอบศักด์ิ พงศพนรัตน 2) นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม และ 3) นายรังสรรค นันทกาวงศ

กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแตละทาน ดังนี้  

1) นายกอบศักด์ิ พงศพนรัตน กรรมการ กรรมการอิสระ 

เห็นดวย 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

2) นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 

เห็นดวย 934,138,466     เสียง คิดเปนรอยละ 97.9233   

ไมเห็นดวย -                      เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง 19,810,800       เสียง คิดเปนรอยละ 2.0767      

รวม 953,949,266     เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 

 

 - 11 - 



3) นายรังสรรค นันทกาวงศ กรรมการ  

เห็นดวย 952,949,266     เสียง คิดเปนรอยละ 99.8952   

ไมเห็นดวย -                      เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง 1,000,000          เสียง คิดเปนรอยละ 0.1048      

รวม 953,949,266     เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 

และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

ประจําป 2552 ตามท่ีเสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นดวย 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี  

ประจําป 2552 

 ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและ

กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2552 โดยแถลงตอที่ประชุม ดังนี้ 

  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม

สามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการเสนอแนะ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาแตงต้ังใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2421 เปนผูสอบ

บัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2552 และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จะกําหนดผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอื่นใหเปนผูดําเนินงานแทน 

   เน่ืองจากมีความเห็นวา บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนบริษัทสอบบัญชีที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีประสบการณในการ

ตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหลายแหง และมีความเขาใจลักษณะการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 

จํากัด ไมมีความสัมพันธหรือรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแต

อยางใด  

      ทั้งน้ี กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 840,000 บาทตอป ลดลงจากป 

2551 จํานวน 150,000 บาท  

    ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 
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มติ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชี ประจําป 2552 ตามท่ีเสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นดวย 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 

วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

 ประธานกรรมการบริหารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเร่ือง

ตางๆ สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

นางสาวจรูญลักษณ หรองกระโทก จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา จาก

สภาวะการณตาง ๆ ในปจจุบันที่เปนปจจัยลบตอการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายในการ

บริหารงานอยางไร 

 ประธานกรรมการบริหารช้ีแจงวา บริษัทมีนโยบายในการบริหารงานดานตางๆ  ดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวัง เนนกลยุทธในการสรางความพึงพอใจสุงสุดใหแกลูกคา ดวยการพัฒนา

คุณภาพสินคาและการบริการ การบริหารตนทุนและคาใชจายตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ควบคูกับการปลูกฝงคานิยม จิตสํานึก และจริยธรรมในการทํางานภายใต

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเร่ืองอื่นใดตอที่ประชุม

เพ่ือพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุม 

 
ปดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

                                                               
ลงชื่อ    ประธานที่ประชุม 

(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ) 
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สิ่งที่สงมาดวย 3 

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5 
ประวัติกรรมการ 
  
ช่ือ  นายสุธรรม    ชัชวาลวงศ                                     

ตําแหนงที่เสนอแตงตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   

วัน เดือน ปเกิด 4  สิงหาคม  2487 

อายุ 65 ป 

สัญชาติ ไทย   

ที่อยู 420 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
ประวัติการศึกษา 

• Master of Engineering (Hydraulic Engineering), Asian Institute of Technology 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (ชลศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

(วปรอ. 399) 
การเขาอบรมหลักสูตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 53/2548           

          

จํานวนป/วาระที่เปนกรรมการ 6 ป 5 เดือน / 3 วาระ  
ประสบการณการทํางาน 

• ป 2550 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)   

• ป 2546 - 2550  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

• ป 2545 - 2547  ผูวาการการประปานครหลวง  การประปานครหลวง 
 
การถือหุนในบริษัท ไมมี  

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา  
การเขารวมประชุม ป พ.ศ. 2552 

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6/6 คร้ัง 
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การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหาร ในกิจการอื่น 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

จํานวน 
ประเภท

กรรมการ 
จํานวน ประเภทกรรมการ 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน / 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

ไมมี  - ไมมี - ไมมี 

     

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องความสัมพันธ 
 

ลักษณะความสัมพันธในบริษัท สถานะ / คําอธิบาย 

1 การถือหุนในบริษัท       ไมมี 

  1.1 จํานวนหุน       

  1.2 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด     

2 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท - บริษัทยอย ไมเปน 

3 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ ไมเปน 

  ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา         

4 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 

5 มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซ้ือ-ขายวัตถุดิบ / สินคา / บริการ ไมมี 

  การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5                                                   
ประวัติกรรมการ                                                             
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ช่ือ   นายวิจิตร วิชัยสาร  

ตําแหนงที่เสนอแตงตั้ง  กรรมการ และกรรมการอิสระ    

วัน เดือน ปเกิด  27 เมษายน 2489 

อายุ   64  ป 

สัญชาติ   ไทย  

ที่อยู 114 ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง ปทุมธานี 
ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• หลักสูตรพัฒนาผูบริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  

         วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุนที่ 42 

• ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management 
การเขาอบรมหลักสูตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 96/2550  

• Finance for Non-finance Director (FND) รุนที่ 38/2550  

• Understanding the Financial Statement (UFS) รุนที่ 12/2550  

• Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 20/2550 

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุนที่ 2/2008 

• IT Governance : A Strategic Part Forward 

จํานวนป/วาระที่เปนกรรมการ  2 ป 6 เดือน / 2 วาระ 
ประสบการณการทํางาน 

• ป 2550 - ปจจุบัน  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

    และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

    บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

• ป 2549 - 2551  กรรมการ การไฟฟานครหลวง 

• ป 2547 - 2549  ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี  

• ป 2546 - 2547  ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี 

• ป 2544 - 2546  ผูวาราชการจังหวัดสตูล 

การถือหุนบมจ. เอ็น.ซี.  ไมมี 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา  
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การเขารวมประชุม ป พ.ศ. 2552  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง  

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 คร้ัง 

• การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 2/2 คร้ัง 

 
 
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหาร ในกิจการอื่น 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

จํานวน 
ประเภท

กรรมการ 
จํานวน ประเภทกรรมการ 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน / 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

ไมมี  - ไมมี - ไมมี 

         

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องความสัมพันธ 
 

ลักษณะความสัมพันธในบริษัท สถานะ / คําอธิบาย 

1 การถือหุนในบริษัท       ไมมี 

  1.1 จํานวนหุน       

  1.2 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด     

2 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท - บริษัทยอย ไมเปน 

3 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ ไมเปน 

  ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา         

4 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 

5 มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซ้ือ-ขายวัตถุดิบ / สินคา / บริการ ไมมี 

  การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน)         

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5                                                                                               
ประวัติกรรมการ 
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ช่ือ   นายวิเชียร    ศิลาพัชรนันท                                                   

ตําแหนง ที่เสนอแตงตั้ง กรรมการ    

วัน เดือน ปเกิด  1 กุมภาพันธ 2504 

อายุ   48  ป  

สัญชาติ   ไทย 

ที่อยู  479/89 หมู 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  การเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี สถิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

•      โครงการอบรมผูบริหาร โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

•       การบริหารความเส่ียงองคกร สมาคมบริษัทจดทะเบียน รุนที่ 4/2548 
การเขาอบรมหลักสูตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 81/2549 

• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 8/2547 

• Board Performance Evaluation ป 2547  

จํานวนป/วาระที่เปนกรรมการ  6 ป 5 เดือน / 3 วาระ 

ประสบการณการทํางาน 

• 2550 - ปจจุบัน  กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร 

  และรองกรรมการผูจัดการ สายบริหาร  

  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

• 2546 - 2550  กรรมการ กรรมการบริหาร  

  และรองกรรมการผูจัดการ สายบริหาร 

  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

• 2537 - 2546  รองกรรมการผูจัดการ สายบริหาร  

  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด 

การถือหุนบมจ.เอ็น.ซ ี หุนสามัญ  3,867,300 หุน คิดเปนรอยละ 0.33 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด  

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา  
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การเขารวมประชุม ป พ.ศ. 2552  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6/6 คร้ัง   

• การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 คร้ัง 

 
 
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหาร ในกิจการอื่น 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น( ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

จํานวน 
ประเภท

กรรมการ 
จํานวน ประเภทกรรมการ 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ี

แขงขัน / เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

ไมมี  - ไมมี - ไมมี 

         

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องความสัมพันธ 
 

ลักษณะความสัมพันธในบริษัท สถานะ / คําอธิบาย 

1 การถือหุนในบริษัท       มี 

  1.1 จํานวนหุน     3,867,300 หุน 

  1.2 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด   รอยละ 0.33 

2 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท - บริษัทยอย ไมเปน 

3 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ เปนรองกรรมการผูจัดการ สายบริหาร 

  ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา      

4 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 

5 มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซ้ือ-ขายวัตถุดิบ / สินคา / บริการ ไมมี 

  การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน      
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สิ่งที่สงมาดวย 4 

 

นิยามกรรมการอิสระ 

 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไมมีธุรกิจ หรืองานใดอันเก่ียวของ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการ

ตัดสินใจโดยอิสระของตน  

กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของ ทั้งนี้ 

ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

2. เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงานไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน

ประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบรษิัท 

3. เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการ

บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเก่ียวของ หรือญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูถือหุนที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งที่

เก่ียวของ หรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกลาวสอดคลองตามขอกําหนดขั้นตํ่าของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                       7สิ่งที่สงมาดวย 5

        
      (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 
เลขทะเบียนผูถอืหุน                                                     . 

เขยีนท่ี                                                                       .            

วันท่ี                  เดือน                               พ.ศ.           .           

 

(1) ขาพเจา                                                                                              สัญชาติ                                                   .

อยูบานเลขท่ี                                    ถนน                                            ตําบล/แขวง                                              .  

อําเภอ/เขต                                       จังหวัด                                        รหัสไปรษณีย                                       หรือ 

 

(2) เปนผูถอืหุนของบริษัท เอ็น.ซ.ี เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) โดยถอืหุนสามัญจํานวนท้ังสิ้นรวม                                    หุน

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                           เสียง ดังน้ี 

 

(3) ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอสิระ ตามรายละเอียดในหนังสอืเชญิประชุม) 

 

(1)                                                                                                     อายุ                                                       ป 

อยูบานเลขท่ี                                       ถนน                                            ตําบล/แขวง                                          . 

อําเภอ/เขต                                           จงัหวัด                                              รหัสไปรษณีย                            หรือ 

(2)                                                                                                     อายุ                                                       ป 

อยูบานเลขท่ี                                       ถนน                                            ตําบล/แขวง                                          . 

อําเภอ/เขต                                           จงัหวัด                                              รหัสไปรษณีย                            หรือ 

(3)                                                                                                     อายุ                                                       ป 

อยูบานเลขท่ี                                       ถนน                                            ตําบล/แขวง                                          . 

อําเภอ/เขต                                           จงัหวัด                                              รหัสไปรษณีย                                  . 

 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป  2553 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี 23 เมษายน 2553 เวลา14.30 น. ณ หองวีนัส  

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน  เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน 

วัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
  (   ) (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (   ) (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 และรายงานประจําปของคณะกรรมการ  
  (   ) (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (   ) (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง   

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  
  (   ) (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (   ) (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

(   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552 และการจายเงินปนผล  
(   ) (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (   ) (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ประจําป 2553 

  เร่ือง  แตงต้ังกรรมการ         

  (   ) (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (   ) (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   (   )  การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

  (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

   (   )  การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

           1.  นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

    (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

           2.  นายวิจิตร วิชัยสาร  กรรมการ และกรรมการอิสระ 

    (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

           3.  นายวิเชยีร  ศิลาพัชรนันท กรรมการ 

    (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

  เร่ือง  คาตอบแทนกรรมการ 

  (   ) (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (   ) (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 
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วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชี ประจําป 2553 
  (   ) (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (   ) (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

วาระที ่7  พิจารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถามี) 
  (   ) (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (   ) (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

(5)   การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถอืวาการลงคะแนน

เสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยีงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 

(6)   ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

     ลงชื่อ ............................................................ ผูมอบฉันทะ 

                       ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ ............................................................ ผูรับมอบฉันทะ 

                            ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ ............................................................ ผูรับมอบฉันทะ 

                            ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ ............................................................ ผูรับมอบฉันทะ 

                            ( ......................................................... ) 

 

หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน           

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการ สามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใน          

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  ในวันศุกรที่ 23 เมษายน 2553  เวลา 14.30 น.  ณ หองวีนัส  โรงแรม      

มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 

และสถานท่ีอื่นดวย 

 

วาระท่ี                                        เร่ือง                                                                                                                         . 

(   ) (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(   ) (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

วาระท่ี                                        เร่ือง                                                                                                                          .                                     

 (   ) (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(   ) (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

วาระท่ี                                        เร่ือง                                                                                                                          . 

(   ) (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(   ) (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

วาระท่ี                                        เร่ือง                                                                                                                            . 

(   ) (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(   ) (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

วาระท่ี                                       เร่ือง การแตงต้ังกรรมการ  

(   )  การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

  (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

 (   )  การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

 ชื่อกรรมการ                                                                       . 

 (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ                                                                       . 

 (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ                                                                       . 

 (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ                                                                       . 

 (   )  เห็นดวย (   )  ไมเห็นดวย    (   )  งดออกเสยีง 
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ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสอืมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

ลงชื่อ ............................................................ ผูมอบฉันทะ 

                      ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ ............................................................ ผูรับมอบฉันทะ 

                      ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ ............................................................ ผูรับมอบฉันทะ 

                     ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ ............................................................ ผูรับมอบฉันทะ 

                       ( ......................................................... ) 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 

 
เอกสารและหลักฐานที่ตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจด

ทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซ่ึงจะเปนการสรางความ

เช่ือมั่นใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส 

ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทน

ของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการย่ืนแสดงเอกสารหรือ

หลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1. บุคคลธรรมดา 
 

1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 
 

(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
 

1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 
 

 (ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 

 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
 
2. นิติบุคคล 
 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย  

(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางประเทศ)ของผูรับมอบฉันทะ 
 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 
 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางประเทศ)ของผูรับมอบฉันทะ 
 
 ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําข้ึนในตางประเทศ ควรมีการรับรอง

ลายมือช่ือโดยโนตารีพับบลิค 
 
 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดต้ังแตเวลา 

12.30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2553 เปนตนไป 
 
หมายเหตุ 

ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปน
ผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและใชสิทธิแทนผูถือหุนได โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะในขอ 
(3) ของหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 

 



  สิ่งที่สงมาดวย 7 

ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
ประวัติกรรมการ  
ช่ือ  ดร.พบิูลย ลิมประภทัร 
ตําแหนง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน 
วัน เดือน ปเกิด 21 เมษายน 2483 

อายุ 70 ป 

สัญชาติ ไทย   
ที่อยู 89/42 หมูที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
ประวัติการศึกษา      

• Ph.D. University of Illinoies 

• M.A. (ECON) University of Philippines 

• ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การเขาอบรมหลักสูตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 1/2547  

• Board & CEO Assessment รุนท่ี 2/2546   

• Director Certification Program (DCP)  รุนท่ี 19/2545           

• The Role of the Chairman Program (RCP) รุนท่ี 3/2544          

จํานวนป/วาระท่ีเปนกรรมการ 2 ป 11 เดือน / 1 วาระ  
ประสบการณการทํางาน 

• ป 2550- ปจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

           ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

           บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)   

• ป 2548- ปจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพราว 

• ป 2547- ปจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพราว 

• ป 2548- ปจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการ 

และวิจัยทางการแพทย และการเกษตร แหงเอเชยี จาํกัด 

•  ป 2542 - 2550 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  

การถือหุนในบรษัิท ไมมี  

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา  
การเขารวมประชุม  ป พ.ศ. 2552 

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6/6 คร้ัง 

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 คร้ัง  

• การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 คร้ัง 

• การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 2/2 คร้ัง 

การมีสวนไดเสียในวาระการประชุม ไมมี 
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ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
ประวัติกรรมการ                                                                                   
 
ช่ือ   นายกอบศักด์ิ พงศพนรัตน 
ตําแหนง   กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการสรรหา 
วัน เดือน ปเกิด  13 พฤษภาคม 2492 

อายุ   61 ป 

สัญชาติ   ไทย  
ที่อยู 916 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุร ีเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
ประวัติการศึกษา 

• Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA 

• เนติบัณฑิต สมัยท่ี 25 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตสภา 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจักร 2539 

• หลักสูตรโครงการสัมมนาผูบริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุนท่ี 4/2536 
การเขาอบรมหลักสูตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 53/2548 

• Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 7/2547 

จํานวนป / วาระที่เปนกรรมการ 6 ป 5 เดือน / 2 วาระ  
ประสบการณการทํางาน 

• ป 2550 - ปจจุบนั กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

• ป 2546 – 2551  รองกรรมการผูจัดการ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

• ป 2546 -  2550  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

การถือหุนในบรษัิท ไมมี 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา  
การเขารวมประชุม  ป พ.ศ. 2552  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง  

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 คร้ัง 

• การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 คร้ัง 

การมีสวนไดเสียในวาระการประชุม ไมมี 
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ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
ประวัติกรรมการ 
ช่ือ   นายวิจิตร วิชัยสาร  
ตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
วัน เดือน ปเกิด  27 เมษายน 2489 

อายุ   64  ป 

สัญชาติ   ไทย  
ที่อยู  114 ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง ปทุมธานี  
ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• หลักสูตรพัฒนาผูบริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจักร(วปรอ.) รุนท่ี 42 

• ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management 
การเขาอบรมหลักสูตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 96/2550  

• Finance for Non-finance Director (FND) รุนท่ี 38/2550  

• Understanding the Financial Statement (UFS) รุนท่ี 12/2550  

• Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 20/2550 

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุนท่ี 2/2008 

• IT Governance : A Strategic Part Forward 

จํานวนป/วาระท่ีเปนกรรมการ  2 ป 6 เดือน / 2 วาระ 

ประสบการณการทํางาน    •     ป 2550 - ปจจบุัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

                 และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท เอ็น.ซ.ี เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

• ป 2549 - 2551 กรรมการ การไฟฟานครหลวง 

• ป 2547 - 2549 ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี  

• ป 2546 - 2547 ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี 

• ป 2544 - 2546 ผูวาราชการจังหวัดสตูล 

การถือหุนในบรษัิท ไมมี 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา  
การเขารวมประชุม  ป พ.ศ. 2552    

•  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง     

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 คร้ัง 

• การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 2/2 คร้ัง 

การมีสวนไดเสียในวาระการประชุม เปนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ และเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

(วาระการประชุมท่ี 5) 
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สิ่งที่สงมาดวย 8 

 
ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

 
กรรมการ 

ขอ 15.  บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย หา (5) คน และใหคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการ

ดวยกันเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหนงอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสมดวยก็ได และ

กรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 

ขอ 16. ผูเปนกรรมการของบริษัท ไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท 

ขอ 17.  ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 

2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได    ในกรณทีี่

เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับ         ถัดลงมามีคะแนนเสียง

เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 18. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา 

ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใด

จะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง 

  กรรมการผูออกจากตําแหนงไปน้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ขอ 34. บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด 

กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามท่ีที่ประชุมหรือผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปน

จํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากน้ันใหไดรับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับการเลือกต้ังเปน

กรรมการ ในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท 

การจายคาตอบแทนตามวรรคหน่ึง และวรรคสองจะตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของ 

กรรมการที่เปนอิสระตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
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การประชุมผูถือหุน 

ขอ 35. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ ณ ที่

อื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

ขอ 36. ใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่ง (1) คร้ัง การประชุมเชนวาน้ีใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ

ดังกลาวใหจัดใหมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

  การประชุมผูถือหุนคราวอื่น ๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็สุดแตจะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม

นอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุน

นับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมดเขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกัน

รองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนก็ได โดยในหนังสือรองขอน้ันจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพ่ือการใดไวให

ชัดเจน คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน หน่ึง (1) เดือนนับจากวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 37. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน

และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอก

กลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) 

วันติดตอกัน 

ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหา 

(25) คนหรือไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และจะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงใน

สาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่ง

มาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ 

การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม 

และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังไมจําเปนตอง

ครบองคประชุม 

ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบฉันทะ

จะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยมอบ

ใหแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี 

ก. จํานวนหุนท่ีผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 

ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ 

ค. คร้ังที่ของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 40. การประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติให

เปลี่ยนลําดับวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
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เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมครบถวนแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุน

นับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด อาจขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น

นอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมได 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถือหุนเสนอ

เพ่ิมเติมไมเสร็จ และจําเปนตองเลื่อนพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมคร้ังตอไป และให

คณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด 

(7) วันกอนการประชุม ทั้งน้ีใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนประชุมดวย 

โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน 

ขอ 41. ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี

ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

ขอ 42. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงตอหนึ่ง (1) หุน 

ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันนอกจากการออก

เสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 

ขอ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียง

ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับน้ี หรือ

กรณีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดไว หรือในกรณีดังตอไปน้ีจะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

ข. การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ

แบงกําไรขาดทุนกัน 

ง. การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

จ. การเพ่ิมทุน และการลดทุน 

ฉ. การออกหุนกู 

ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
 
เงินปนผล และเงินสํารอง 

ขอ 48. หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการ

จายเงินปนผลระหวางกาล 

การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันทาง

หนังสือพิมพเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน และจัดใหมีการจายเงินปนผลดังกลาวภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต

วันท่ีมีมติเชนวาน้ัน 

ขอ 49. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนคร้ังคราวได เม่ือปรากฏแกกรรมการวาบริษัทมีกําไร

พอสมควรที่จะกระทําเชนน้ันได และเม่ือไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือ

หุนคราวตอไป 
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ขอ 50. เงินปนผลน้ันใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้สําหรับหุนบุริมสิทธิ 

ขอ 51. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

  นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารองอื่น

ตามท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได 

  เม่ือบริษัทไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมายและ

ทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุนตามลําดับ เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได 
 
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ขอ 53. รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 

ขอ 54. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการทํา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไวใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ขอ 55. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน อยางนอยคร้ังหน่ึงในรอบสิบสอง (12) เดือน อัน

เปนรอบปบัญชีของบริษัท 

ขอ 56. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอท่ี

ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ

ใหเสร็จกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอ 57. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารตอไปน้ีใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

 (1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการ 

ตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี 

 (2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอมูลประกอบรายงานดังกลาว 

ขอ 58. คณะกรรมการตองจัดใหมีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุน และขอมติ

ทั้งหมดของที่ประชุมลงไวเปนหลักฐานโดยถูกตอง และหลักฐานน้ีใหเก็บรักษาไว ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือ

มอบหมายใหบุคคลใดทําหนาท่ีเก็บรักษาไวในทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญ หรือจังหวัดใกลเคียงก็ได แตตองแจง

ใหนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบกอน 

ขอ 59. ผูสอบบัญชีใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังทุกป โดยท่ีประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไปน้ัน

กลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ขอ 60. ผูสอบบัญชีควรไดรับคาตอบแทนเทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด 

ขอ 61.  กรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัทเวลาอยูในตําแหนงน้ันๆ จะเลือกเอามาเปน

ตําแหนงผูสอบบัญชีของบริษัทไมได 

ขอ 62.  ผูสอบบัญชีมีหนาท่ีเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน 

และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสาร

ของบริษัทท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนคร้ังน้ันแกผูสอบบัญชีดวย 

 

 

ขั้นตอนการเขสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 
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ขั้นตอนการเขารวมประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2553 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) 
วันที่  23  เมษายน  2553 

 

ผูถือหุน / ผูรบัมอบฉันทะ 
 
 

ลงทะเบยีน 
( เริ่ม 12.30 น.) 

 

- 34 - 

 
แสดงเอกสารสวนบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ 

 
 

ลงนามในใบลงทะเบียน 
 
 

รับบัตรลงคะแนน 
 
 

เขาหองประชุม 
 
 

ประธานเปดประชุม (เวลา 14.30 น.) 
 
 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 
 

 
กรณีทีม่ีผูตองการออกเสยีงไมเหน็ดวย        

หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นๆ 
ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

 
 
 

เจาหนาที่จัดเก็บ 
บัตรลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานแจงผลการลงคะแนนตอที่ประชุม 
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การแจงความประสงคเขารวมประชุมลวงหนาผานระบบ IVR 
 

เนื่องดวย บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด (TSD) ไดพัฒนาระบบ “การ
ใหบริการลงทะเบียนเพ่ือแจงความประสงคเขารวมประชุมผูถือหุนลวงหนาผานระบบ IVR”  ซ่ึงเปน
การเพิ่มชองทางใหผูถือหุนในการแจงความประสงคเขารวมประชุมลวงหนาผานระบบโทรศัพทตอบ
รับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response หรือ “IVR”)  ท้ังนี้ ผูถือหุนสามารถจะแจงความประสงคเขา
รวมประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2553 ลวงหนา ผานระบบ IVR ของ TSD ไดตั้งแตวันท่ีไดรับ
หนังสือเชิญประชุมจนถึง วนัท่ี 19 เมษายน 2553 (ลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการกอนวันประชุมผูถือ
หุน) โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้  
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. ติดตอ TSD Call Center  ท่ี 0-2229-2888 
2. เลือกประเภทบริการ (บริการลงทะเบียนแจงความประสงคเขารวมประชุมลวงหนาผานระบบ 

IVR กด 7) 
3. กดรหัส 14 * 
4. ยืนยนัเลขรหัส 
5. ระบบแจงผลการดําเนินการ 

 

*ตัวอยาง   การกดเลขรหัส 14 หลัก 
1. 4 หลักแรก คือ 0769 
2. 10 หลักถัดไป คือเลขทะเบียนผูถือหุนของแตละทาน ตามท่ีปรากฎบนจาหนาซองเอกสาร 
 

 
 
 
 
 
 

กรณีนี้ เลขรหสั 14 หลัก คือ  07694110221001 ใหนําเลขรหัสนี้ใชสําหรับลงทะเบียนตาม
ข้ันตอนการลงทะเบียนตามที่แจงขางตน 

ที่อยู........................................................................... 
.................................................................................. 

คุณ.................................... (ช่ือผูถือหุน) 
4 1 1 0 2 2 1 0 0 1 (เลขรหัสของผูถือหุน 10 หลัก (เลขสมมุติ) ) 
กรุณาสง... 
บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
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N.C. Housing Public Company Limited 
 

1 765 Moo 17, Phaholyothin Rd., Km.26,  

Tambol Kookhot, Umpher Lumlookka, Pathumthani 12130 
Tel. : 02993 5080 -7 , Fax. : 0 2532 3301 – 2 
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