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 ที่ NCH 08/2554 

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2554 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 

2. รายงานประจ าปี 2553 ในรูปแบบซดีีรอม  
3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5  

(พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554) 

4. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
5. หนังสือมอบฉันทะ 
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
8. กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554 
10. แผนที่สถานที่ประชุม 
11. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2554 ในวันพฤหัสบดทีี่ 21 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่   
23 เมษายน 2552 โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2553 ดังกล่าว 

  

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2553 และรายงานประจ า ปีของ
คณะกรรมการ  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมคร้ังนี้  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบ
ปี 2553 และรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่แสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2553 และจ่ายเงินปันผล 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อย
กว่าร้อยละห้า ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น
ก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น 

   จากผลการด าเนินงานในปี 2553 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลก าไรสุทธิ
จ านวน 88,802,549.82 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 4.45 ล้านบาท ส าหรับผลประกอบการปี 2553     
ท าให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 31,750,000.00 บาท คิดเป็น
อัตราร้อยละ 2.65 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท)  

   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี 
และส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท  จากผลการด าเนินงานในปี 2553 
ที่ ผ่านมางบการเ งินรวมของบริษัทมี ผลก า ไร สุทธิ  จ านวน 91 ,819,375.56 บาท  ดั งนั้ น
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.03 บาท โดยก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

        ปี 2553 (บาท)          ปี 2552 (บาท) 

 ก าไรสุทธิ (งบการเงินรวม)                91,819,375.56           56,089,179.77 
 หัก ส ารองตามกฎหมาย                                4,450,000.00           3,790,0000.00 
 ก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมาย                        87,369,376.56          52,299,179.77 

 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน                               35,579,551.56          23,719,701.04 

 (หุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้ว 1,185,985,052 หุ้น)     

 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น                                 0.03                           0.02 

 อัตราเงินปันผลต่อก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมาย        ร้อยละ 40.7               ร้อยละ  45.4 
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2553 จ านวน 88, 802,549.82 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละห้าของ
ก าไรสุทธิ คิดเป็นจ านวน 4.45 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2553 ในอัตรา
หุ้นละ 0.03 บาท โดยก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 

  

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2554 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่
ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้

1. ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร  กรรมการ  และกรรมการอิสระ  
2. นายกอบศักด์ิ พงศ์พนรัตน์          กรรมการ  และกรรมการอิสระ 
3.  นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 

 

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ  และผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ัง
กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 
แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ  
และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มี
คุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ   50,000   บาท  ต่อคร้ังการประชุม 
  2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ    20,000  บาท  ต่อคร้ังการประชุม 
      (ไม่มีค่าตอบแทนรายปีส าหรับกรรมการ) 
  3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000  บาท  ต่อคร้ังการประชุม 
  4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท  ต่อคร้ังการประชุม 
  5. ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการ                440,000   บาท  ต่อ ปี 

6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ                200,000   บาท  ต่อคน ต่อ ปี 
7. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา   30,000    บาท  ต่อคร้ังการประชุม 
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8. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา    20,000  บาท  ต่อคร้ังการประชุม 
9. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  30,000  บาท  ต่อคร้ังการประชุม 
10. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  20,000   บาท  ต่อคร้ังการประชุม                                             

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  และเห็นชอบ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2554 ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา  

 การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 ได้ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี     
ประจ าปี 2554 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังให้  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด  โดยนางสาววันนิสา         
งามบวัทอง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838  หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 เลขที่ 2421 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจ าปี 2554 

  เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด  

    ทั้งนี้ ปี 2554 ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 930,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2553 จ านวน 69,000 บาท โดยในปี 2553 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัท
ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จ านวน 861,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่ง
ได้แก่ ค่าบริการที่ปรึกษา ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จ านวน 213,272 บาท 

  ทั้งนี้  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง          
ของบริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ากัด และบริษัท ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด  โดยในปี 2553 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัท ให้แก่บริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จ ากัด จ านวน 109,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าบริการที่
ปรึกษา ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จ านวน 304 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี  โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท 
รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งต้ัง นางสาววันนิสา  
งามบัวทอง  หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2554 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ านวน 930,000 บาท ส าหรับค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2554 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้       
นางสาววันนิสา  งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2554 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 930,000 บาทต่อปี  

 

วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกับวาระการประชุม และเร่ืองอื่นๆ  

อย่างไรก็ดี  กรณีที่ ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติ ในเ ร่ืองอื่นๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้
ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุม
พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได้” 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ
จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น 

 จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร หรือ นายกอบศักด์ิ พงศ์พนรัตน์ 
หรือ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
และย่ืนต่อบริษัทก่อนเร่ิมการประชุม  
     

             ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                              

          (นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)    
                ประธานกรรมการ 
  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 0-2531-5599, 0-2993-5080-7 ต่อ 401, 403 
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ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 0-2531-5533 , 0-2993-5080-7 ต่อ 401 , 403 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 

ของ 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 

 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 – 15.35 น. ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2. ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหา และ 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายกอบศักด์ิ  พงศ์พนรัตน์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
4. นายวิจิตร  วิชัยสาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ 
6. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ /1 กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร) 
7. นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1) 
8. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2) 
หมายเหตุ : /1 นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน 
 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวจันทรา  ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่  4996 
 

เริ่มการประชุม  เวลา 14.30 น. 

                                                                          

1/765                                                                                        
          +66(0) 2993-5080-7     ส               -3301-2   www.ncgroup.co.th 
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มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 33 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 909,088,792 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.66 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ( หุ้นสามัญที่เรียกช าระแล้วของบริษัทมี
จ านวนทั้งส้ิน 1,185,985,052 หุ้น ) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท   นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธาน 

ที่ประชุม  จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้  นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธาน
กรรมการบริหาร เป็นผู้ด าเนินการประชุม 

 ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเร่ืองดังต่อไปนี้  

1. ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทจะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและได้มอบให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว โดยบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้น
เห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน       ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้
บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ
ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะท าการจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนของทุกท่านเพื่อท าการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน  

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง   หักออก
จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท
ได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ขอให้แนะน าตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยค าถาม
หรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่ก าลังพิจารณา 

3.     บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2553 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัท ผลปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองใด ๆ เข้ามา 

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
  
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามรายละเอียดของส าเนารายงานการ
ประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 
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ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น 
หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

   ็  ้ 909,088,792       ส         ็ ้    100.00      

ไ     ็  ้ -                      ส         ็ ้    -            

      ส   -                      ส         ็ ้    -            

   909,088,792       ส         ็ ้    100.00      
 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรายงานประจ า ปีของ
คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2552 และรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุป
สาระส าคัญดังนี้ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จ านวน 102 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 221 

รายได้รวมทั้งสิ้น 865 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มีรายได้รวมทั้งส้ิน 780 ล้านบาท 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งส้ินเพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ประกอบด้วย
รายได้จากการขาย 822 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 3 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ 40 ล้านบาท 

รายได้จากการขายรายผลิตภัณฑ์ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย ประกอบด้วย 
รายได้จากการขายบ้านเด่ียวร้อยละ 72 บ้านแฝดร้อยละ 13 ทาวเฮ้าส์ร้อยละ 6 อาคารพาณิชย์  
ร้อยละ 1  และอื่น ๆ ร้อยละ 8  ในขณะที่ในปี 2551 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย ประเภท
บ้านเด่ียวร้อยละ 70 บ้านแฝดร้อยละ 7 ทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 12 อาคารพาณิชย์ร้อยละ 2 และอื่น ๆ 
ร้อยละ 9 ตามล าดับ  

รายได้จากการขายโครงการ รายได้จากการขายประมาณร้อยละ 87  มาจากการขาย
บ้านจัดสรรในโครงการธัญธานีโฮมออนกรีน วิลเลจ  เฟส 2 , โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์    เฟส 10 ,
โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ครอยัล พุทธมณฑลสาย 1,โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 9 โครงการบ้าน
ฟ้ากรีนพาร์ค ประชาอุทิศ ,โครงการเดอะโฟกัสคอนโดมิเนียม และโครงการกรีนพาร์ครังสิต คลอง 3 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการที่เปิดด าเนินการทั้งส้ิน 12 
โครงการ  มูลค่าโครงการรวมทั้งส้ิน 8,803 ล้านบาท  โดยเป็นมูลค่าที่ท าสัญญาซ้ือขายแล้วทั้งส้ิน 
4,848 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบัน และโอนรับรู้เป็นรายได้แล้ว  
4,480  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ในปี 2552 บริษัทยังได้รับการประเมินคุณภาพด้านการก ากับดูแลกิจการซึ่ง
จัดโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ในระดับ“ ดีเลิศ ”  เป็นหนึ่งใน 52 บริษัทจดทะเบียน  
ที่มีผลการประเมินสูงสุด 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรับทราบรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา   

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจ าปี
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม  

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติ
งบการเงินของบริษัท ประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงมติดังนี้  

   ็  ้ 909,088,792       ส         ็ ้    100.00      

ไ     ็  ้ -                      ส         ็ ้    -            

      ส   -                      ส         ็ ้    -            

   909,088,792       ส         ็ ้    100.00      
 

 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2552 และจ่ายเงินปันผล 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานปี 2552 และจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้ 

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมี
ทุนส ารองมากกว่านั้น 

จากผลการด าเนินงานในปี 2552 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลก าไรสุทธิ
จ านวน 75,402,472.04 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม   ผู้ถือหุ้น
พิจารณาจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 3.79 ล้านบาท ส าหรับผลประกอบการปี 2552 ท า
ให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 27,300,000 บาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 2.275 ของทุนจดทะเบียน(บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท)  



 - 10 - 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี 
และส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณา
ประกอบ  เช่น ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง    การขยายธุรกิจ และ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการด าเนินงานในปี 2552 
ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสุทธิ จ านวน 56,089,179.77 บาท ดังนั้นคณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดย
ก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553  

  ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ   ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติ
การจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2552 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงมติดังนี้  

   ็  ้ 909,088,792       ส         ็ ้    100.00      

ไ     ็  ้ -  ส         ็ ้    -

      ส   -  ส         ็ ้    -

   909,088,792       ส         ็ ้    100.00      
 

 

ระหว่างการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จ านวนหุ้น 2,000 หุ้น ท าให้มีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 34 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 909,090,792 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.66 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกช าระ
แล้วของบริษัทมีจ านวนทั้งส้ิน 1,185,985,052) 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2553 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2553 โดยแถลงให้ที่
ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ังกรรมการ
จะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้เป็น
สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งใน
ปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ัง
ใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีก
วาระหนึ่ง ดังนี้ 
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1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ และกรรมการอิสระ 
3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์    กรรมการ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา
คุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ี ยวข้อง และมีความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกต้ังกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

ส าห รับการก าหนดค่า เบี้ ยประชุมและ ค่าตอบแทนกรรมการส าห รับปี  2553 
คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูง
เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติการก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีก่อน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 30,000   บาท ต่อคร้ังการประชุม 
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  20,000   บาท ต่อคร้ังการประชุม  

                         (โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีส าหรับกรรมการ) 
3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000   บาท ต่อคร้ังการประชุม 
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ  20,000   บาท ต่อคร้ังการประชุม 
5. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ  100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
6. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา  30,000 บาท ต่อคร้ังการประชุม 
7. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา   20,000 บาท ต่อคร้ังการประชุม 
8. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อคร้ังการประชุม 
9. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อคร้ังการประชุม 
 

  ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมาต้ังแต่ปี 2547  

 ประธานกรรมการบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส าหรับวาระนี้ คุณวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ 
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทของดออกเสียงในการเลือกต้ังตนเอง
กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นจ านวนเสียงทั้งส้ิน 3,867,300 เสียง  

  คุณประภา  เอี่ยมอร่ามศรี ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า บริษัทมีการก าหนดจ านวนคร้ังใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไม่อย่างไร 
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  ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า โดยปกติบริษัทได้ก าหนดจ านวนคร้ังในการประชุม
คณะกรรมการ ดังนี้ 

  1.   การประชุมคณะกรรมการบริษัท   6     คร้ังต่อปี 
  2.   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  6     คร้ังต่อปี 
  3.   การประชุมคณะกรรมการสรรหา   1     คร้ังต่อปี 
  4.   การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1     คร้ังต่อปี 

  ทั้งนี้  จะพิจารณาจากสาระส าคัญ เหตุผล และความจ าเป็นในวาระการประชุม
ประกอบด้วย 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2553 จ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่ 1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ 2) นายวิจิตร วิชัยสาร และ 3) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้  

1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์   ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

   ็  ้ 909,090,792       ส         ็ ้    100.00      

ไ     ็  ้ -                      ส         ็ ้    -            

      ส   -                      ส         ็ ้    -            

   909,090,792       ส         ็ ้    100.00      
 

2) นายวิจิตร วิชัยสาร  กรรมการ กรรมการอิสระ 

   ็  ้ 909,090,792       ส         ็ ้    100.00      

ไ     ็  ้ -                      ส         ็ ้    -            

      ส    ส         ็ ้    -            

   909,090,792       ส         ็ ้    100.00      
 

3) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ   

   ็  ้ 905,223,492       ส         ็ ้    99.57        

ไ     ็  ้ -                      ส         ็ ้    -            

      ส   3,867,300           ส         ็ ้    0.43          

   909,090,792       ส         ็ ้    100.00      
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และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2553 ตามที่เสนอ
มา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

   ็  ้ 909,090,792       ส         ็ ้    100.00      

ไ     ็  ้ -                      ส         ็ ้    -            

      ส   -                      ส         ็ ้    -            

   909,090,792       ส         ็ ้    100.00      
 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 

2553 

 ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2553 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งต้ังให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 เป็นผู้สอบ
บัญชีงบการเงินบริษัทประจ าปี 2553 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จะก าหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ด าเนินงานแทน 

   เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่
อย่างใด  

      ทั้งนี้ ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 861,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 
2552 จ านวน 21,000 บาท  

    ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

   ็  ้ 909,088,792       ส         ็ ้    99.9998    

ไ     ็  ้ 2,000                  ส         ็ ้    0.0002      

      ส   -                      ส         ็ ้    -            

   909,090,792       ส         ็ ้    100.0000  
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วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

 ประธานกรรมการบริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเร่ือง
ต่าง ๆ  

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเร่ืองอื่นใดต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 15.35 น. 

 
 

ลงช่ือ        ประธานที่ประชุม 
( นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์ ) 

 
 
ลงช่ือ                                                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            ( นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ ) 
 
 
ลงช่ือ                                                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              ( นางสาววนิตา  รอดด า ) 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

เอกสารประกอบการประชมุวาระท่ี 5 
ประวัตกิรรมการ 
  
 
ชื่อ  ดร.พิบูลย์      ลิมประภัทร                                     
ต าแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ  และกรรมการอิสระ 
วัน เดือน ปีเกิด 21  เมษายน  2483 
อายุ 71  ป ี
สัญชาติ ไทย   
ที่อยู่ 89/42  หมู่ 2  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  
ประวัติการศึกษา 

 Ph.D. University of Illinoies 

 M.A. (ECON) University of Phillipines 

 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547 

 Board & CEO Assessment รุ่นที่ 2/2546 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545 

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

จ านวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 3 ปี 11 เดือน / 2 วาระ  
ประสบการณ์การท างาน 

 ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน     

 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)   

 ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว   

 ปี 2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ  โรงพยาบาลลาดพร้าว 

 ปี 2548 - ปัจจุบัน  กรรมการ และรองประธานกรรมการ 
บจ.ศูนย์ห้องปฎิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตร          
แห่งเอเชีย จ ากัด 

 ปี 2542 – 2550        กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
              ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากัด ( มหาชน ) 
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การถือหุ้นในบริษัท ไม่ม ี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2553 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6/6 คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการสรรหา  1/1 คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  1/1 คร้ัง 
 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / 

เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จ านวน 
ประเภท
กรรมการ 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

ไม่มี  - ไม่มี - ไม่มี 
     

 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ / ค าอธิบาย 

1 การถือหุ้นในบริษัท       ไม่มี 

  1.1 จ านวนหุ้น       

  1.2 สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด     

2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย ไม่เป็น 

3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ไม่เป็น 

  ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า         

4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ ไม่มี 

  การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)         
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เอกสารประกอบการประชมุวาระท่ี 5                                                   
ประวัตกิรรมการ                                                                
  
                                                                                                                
ชื่อ   นายสมเชาว์   ตันฑเทอดธรรม  

ต าแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ     
วัน เดือน ปีเกิด  1  ตุลาคม  2496 
อายุ   57  ปี 
สัญชาติ   ไทย  
ที่อยู่ 1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา ปทุมธานี 
ประวัติการศึกษา 

 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 7 

 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
( วปรอ.399 ) 

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553  

 CEO Performance Evaluation ปี 2547  

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547  
จ านวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ  7 ปี 5 เดือน / 3 วาระ 
ประสบการณ์การท างาน 

 ปี 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
    ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 ปี 2541 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก.เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ 

 ปี 2541 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ 

 ปี 2548 - 2551  นายกสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 

 ปี 2546 - 2550  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
  บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 

 ปี 2537 - 2546  กรรมการผู้จัดการ 
  บจก. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
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การถือหุ้นบมจ. เอ็น.ซี.  หุ้นสามัญ   หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2553  

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง  

 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คร้ัง 
 
 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / 

เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จ านวน 
ประเภท
กรรมการ 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

ไม่มี  - ไม่มี - ไม่มี 

         
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ / ค าอธิบาย 

1 การถือหุ้นในบริษัท       มี 

  1.1 จ านวนหุ้น      

  1.2 สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด   ร้อยละ 1.14  

2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย พี่ชายนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม 

3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ กรรมการผู้จัดการ 

  ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า         

4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ มี 

  การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)         
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เอกสารประกอบการประชมุวาระท่ี 5                                                                                                  
ประวัตกิรรมการ 
  
ชื่อ   นายกอบศักด์ิ     พงศ์พนรัตน์                                                   
ต าแหน่ง ที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ  และกรรมการอิสระ   
วัน เดือน ปีเกิด  13  พฤษภาคม  2492 
อายุ   62  ปี  
สัญชาติ   ไทย 
ที่อยู่  916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงศ์ 21 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 

ประวัติการศึกษา 

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

 เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัญฑิตสภา 

      ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

      หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2539 

      หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/2536 
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2547 
จ านวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ  7 ปี  5 เดือน / 3 วาระ 

ประสบการณ์การท างาน 

 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  และกรรมการสรรหา  

  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 2546 - 2551  รองกรรมการผู้จัดการ 
  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

 2546 - 2550  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด 

การถือหุ้นบมจ.เอ็น.ซี ไม่ม ี 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2553  

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6/6 คร้ัง   

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 คร้ัง 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น( ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน / เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 
จ านวน 

ประเภท
กรรมการ 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

ไม่มี  - ไม่มี - ไม่มี 

         
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ / ค าอธิบาย 

1 การถือหุ้นในบริษัท       ไม่มี 

  1.1 จ านวนหุ้น      

  1.2 สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด    

2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย ไม่เป็น 

3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ไม่เป็น 

  ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า      

4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ ไม่มี 

  การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน      
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

 

นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน  

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้  
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งที่
เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวสอดคล้องตามข้อก าหนดขั้นต่ าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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                       ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5
        

      (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                     . 

          เขียนท่ี                                                                       .  
          วันท่ี                  เดือน                               พ.ศ.           . 

 
(1) ข้าพเจ้า                                                                                              สัญชาต ิ                                                  .

อยู่บ้านเลขท่ี                                    ถนน                                            ต าบล/แขวง                                              .  
อ าเภอ/เขต                                       จังหวัด                                        รหัสไปรษณีย์                                       หรือ 

 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจ านวนท้ังสิ้นรวม                                    หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                           เสียง ดังนี ้
 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม) 
 

(1)                                                                                                     อายุ                                                       ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี                                       ถนน                                            ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                           จงัหวัด                                              รหัสไปรษณีย์                            หรือ 
(2)                                                                                                     อายุ                                                       ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี                                       ถนน                                            ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                           จงัหวัด                                              รหัสไปรษณีย์                            หรือ 
(3)                                                                                                     อายุ                                                       ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี                                       ถนน                                            ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                           จงัหวัด                                              รหัสไปรษณีย์                                  . 
 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2554 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ในวันท่ี 21 เมษายน 2554 เวลา14.30 น. ณ ห้องวีนัส  
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน 
วัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 
  (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ  
  (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง   

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  
  (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล  
(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2554 

  เร่ือง  แต่งตั้งกรรมการ         
  (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (   )  การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
  (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
   (   )  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
           1.  ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร กรรมการ และกรรมการอิสระ 
    (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

           2.  นายสมเชาว ์ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  
    (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

           3.  นายกอบศกัดิ์  พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ 
    (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

  เร่ือง  ค่าตอบแทนกรรมการ 
  (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2554 
  (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที ่7  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6)   ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
     ลงชื่อ ............................................................ ผู้มอบฉันทะ  
                       ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ ................................................ ............ ผู้รับมอบฉันทะ 
                            ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ 
                            ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ 
                            ( ......................................................... ) 
 
หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน           
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน          

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 



 - 25 - 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2554  ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2554  เวลา 14.30 น.  ณ ห้องวีนัส  
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน 
วัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
วาระท่ี                                        เร่ือง                                                                                                                         . 
(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระท่ี                                        เร่ือง                                                                                                                          .                                                                                                                   

 (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระท่ี                                        เร่ือง                                                                                                                          . 
(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระท่ี                                        เร่ือง                                                                                                                            . 
(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระท่ี                                       เร่ือง การแต่งตั้งกรรมการ  
(   )  การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 

  (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 (   )  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................................ ผู้มอบฉันทะ  
                      ( ........................................................ . ) 

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ 
                      ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ 
                     ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ 
                       ( .................................................... ..... ) 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 

 
เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
เช่ือมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ท้ังน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการยื่นแสดงเอ กสารหรือ
หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1. บุคคลธรรมดา 
 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 
 

(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
 

 (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
 
2. นิติบุคคล 
 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์  
(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบฉันทะ 
 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดท าขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้ตั้งแต่เวลา 
12.30 น. ของวันท่ี 21 เมษายน 2554 เป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในข้อ (3) ของหนังสือมอบฉันทะ 
ท้ังน้ี รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ประวตัิกรรมการ  
ชื่อ  ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร 
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน 
วัน เดือน ปีเกิด 21 เมษายน 2483 
อายุ 71 ปี 
สัญชาติ ไทย   
ที่อยู่ 89/42 หมู่ท่ี 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
ประวัติการศึกษา    

 Ph.D. University of Illinoies 

 M.A. (ECON) University of Philippines 

 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 1/2547  

 Board & CEO Assessment รุ่นท่ี 2/2546   

 Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 19/2545           

 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 3/2544          
จ านวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 3 ปี 11 เดือน / 2 วาระ  
ประสบการณ์การท างาน 

 ปี 2550- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
           ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
           บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน)   

 ปี 2548- ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 

 ปี 2547- ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว 

 ปี 2548- ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการ 
และวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตร แห่งเอเชีย จ ากัด 

  ปี 2542 - 2550 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน)  
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  
การเข้าร่วมประชุม  ปี พ.ศ. 2553 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6/6 คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง  

 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คร้ัง 
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง (วาระการประชุมท่ี 5) 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ประวตัิกรรมการ                                                                                   
 
ช่ือ   นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ 

ต าแหน่ง   กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   
และกรรมการสรรหา 

วัน เดือน ปีเกิด  13 พฤษภาคม 2492 
อายุ   62 ปี 
สัญชาติ   ไทย  
ที่อยู่ 916 ถนนพระรามท่ี 6 ซอยอุรุพงศ์ 21แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
ประวัติการศึกษา 

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

 เนติบัณฑิต สมัยท่ี 25 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2539 

 หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นท่ี 4/2536 
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 53/2548 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 7/2547 
จ านวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ 7 ปี 5 เดือน / 3 วาระ  
ประสบการณ์การท างาน 

 ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  

 ปี 2546 – 2551  รองกรรมการผู้จัดการ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 ปี 2546 -  2550  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  
การเข้าร่วมประชุม  ปี พ.ศ. 2553  

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง  

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 คร้ัง 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม  เป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
(วาระการประชุมท่ี 5) 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ประวตัิกรรมการ 
ช่ือ   นายวิจิตร วชิัยสาร  
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วัน เดือน ปีเกิด  27 เมษายน 2489 
อายุ   65  ปี 
สัญชาติ   ไทย  
ที่อยู่  114 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง ปทุมธานี  
ประวัติการศึกษา 

 The Executive Master of Business Administration (EMBA) School of Management AIT 

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปรอ.) รุ่นท่ี 42 

 ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management 
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 96/2550  

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

 Understanding the Financial Statement (UFS) รุ่นท่ี 12/2550  

 Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 20/2550 

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

 IT Governance : A Strategic Part Forward 
จ านวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ  3 ปี 6 เดือน / 2 วาระ 

ประสบการณ์การท างาน    •     ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
                 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 ปี 2549 - 2551 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

 ปี 2547 - 2549 ผู้ว่าราชการจังหวดัสุราษฎร์ธานี  

 ปี 2546 - 2547 ผู้ว่าราชการจังหวดัปทุมธานี 

 ปี 2544 - 2546 ผู้ว่าราชการจังหวดัสตูล 
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  
การเข้าร่วมประชุม  ปี พ.ศ. 2553    

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง     

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คร้ัง 
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม  ไม่มี 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
กรรมการ 

ข้อ 15.  บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
ด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 17.  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้    ในกรณีท่ี
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับ         ถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

  กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่ง อาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากน้ันให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารงคุณสมบัติของ 
กรรมการท่ีเป็นอิสระตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
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การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดข้ึน ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท่ี
อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้จัดให้มีข้ึนภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกั น
ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอน้ันจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้
ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หน่ึง (1) เดือนนับจากวันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) 
วันติดต่อกัน 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังไม่จ าเป็นต้อง
ครบองค์ประชุม 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยมอบ
ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปน้ี 

ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะน้ันถืออยู่ 

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 

ค. คร้ังที่ของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะ มีมติให้
เปลี่ยนล าดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน
นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วันก่อนการประชุม ท้ังนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย 
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุ้น 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นนอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับน้ี หรือ
กรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

ข. การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน 

ฉ. การออกหุ้นกู้ 

ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
 
เงินปันผล และเงินส ารอง 

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันทาง
หนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่
วนัท่ีมีมติเช่นว่าน้ัน 

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีก าไร
พอสมควรท่ีจะกระท าเช่นน้ันได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือ
หุ้นคราวต่อไป 
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ข้อ 50. เงินปันผลน้ันให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับน้ีส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ 

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

  นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอ่ืน
ตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

  เม่ือบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมายและ
ทุนส ารองส่วนล้ ามูลค่าหุ้นตามล าดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 

 
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเร่ิมตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี 

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท า และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยคร้ังหน่ึงในรอบสิบสอง (12) เดือน อัน
เป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

 (1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ 
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว 

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติ
ท้ังหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานน้ีให้เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
มอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าท่ีเก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้ง
ให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบก่อน 

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งทุกปี โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปน้ัน
กลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 

ข้อ 61.  กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในต าแหน่งน้ันๆ จะเลือกเอามาเป็น
ต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ 

ข้อ 62.  ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

 

 

ขั้นตอนการเข้สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
วันท่ี  21  เมษายน  2554 

 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 
 

 

ลงทะเบยีน 
( เร่ิม 12.30 น.) 

 

 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ 
 

 

ลงนามในใบลงทะเบยีน 
 

 

รับบัตรลงคะแนน 
 

 

เข้าห้องประชมุ 
 

 

ประธานเปดิประชมุ (เวลา 14.30 น.) 
 

 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดับ 
 
 

กรณีที่มีผู้ต้องการออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย        
หรืองดออกเสยีง ในวาระน้ันๆ 

ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
 

 

 

เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บ 
บัตรลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

 

 

 ประธานแจ้งผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุม 
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