
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)

ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210





ที่ NCH 017/ 2557 

              

       วันที่ 18 มีนาคม 2557

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2557

เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2556

    2.  รายงานประจำาปี 2556 ในรูปแบบซีดีรอม 

    3.  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

      (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำาปี 2557)

    4.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)

    5.  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

    6.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

    7.  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

    8.  กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

    9.  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557

    10.  แผนที่สถานที่ประชุม

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังต่อไปนี้

วาระที่	1	 	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2556
   ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 

     2556 โดยมีสำาเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

   ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 

   ดังกล่าว 

   การลงมติ  หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2556 ดังกล่าว จะต้อง 

   ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	2	 	 พิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	2556	และรายงานประจำาปีของคณะกรรมการ	
   ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำาปีของ 

   คณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้  

   (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 

    และรับทราบรายงานประจำาปีของคณะกรรมการ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385 
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ +66(0) 2993-5080-7 โทรสาร +66(0) 2993-5089 www.ncgroup.co.th
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วาระที่	3	 	 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท	ประจำาปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	
   ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่แสดงไว้ในรายงาน 

   ประจำาปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ 

   เชิญประชุมคร้ังน้ี (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงิน 

   เฉพาะบริษัท ปี 2556)

   ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตังิบการเงินของบริษทัประจำาปส้ิีนสดุ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

   การลงมติ   หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

   จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	4	 	 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี	2556	และการจ่ายเงินปันผล
    ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ 

   บรษิทัขอ้ 51 บรษิทัตอ้งจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปส่ีวนหนึง่ไวเ้ปน็ทนุสำารองไมน่อ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกำาไรสทุธิ 

   ประจำาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 

   ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำาหนดให้ต้องมีทุนสำารองมากกว่านั้น

    จากผลการดำาเนินงานในปี 2556 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำาไรสุทธิจำานวน  

   106,250,637.90 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรร 

   เงินสำารองตามกฎหมายจำานวน 5,500,000.00 บาท สำาหรับผลประกอบการ ปี 2556 ทำาให้งบการเงินเฉพาะ 

   ของบริษัทมีทุนสำารองตามกฎหมาย จำานวน 54,350,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.53 ของทุน 

   จดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท) 

    บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษี และสำารองตาม 

   กฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลให้นำาปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการ 

   ดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ 

   บริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำาเนินงานในปี 2556 ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัท 

   มผีลกำาไรสทุธ ิจำานวน 105,276,794.81 บาท  ดงันัน้ คณะกรรมการบริษทัจงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

   พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.034 บาท โดยกำาหนดจ่ายปันผลในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557   

   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

       ผลการดำาเนินงาน				 ผลการดำาเนินงาน

	 	 	 		 	 	 	 	 ปี	2556	(บาท)	 ปี	2555	(บาท)*
   กำาไรสุทธิ (งบการเงินรวม)    105,276,794.81 100,075,901.56

   หัก สำารองตามกฎหมาย       5,500,000.00 5,100,000.00           

   กำาไรสุทธิหลังหักสำารองตามกฎหมาย   99,776,794.81 94,975,901.56

   (หุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว 1,185,985,052 หุ้น)    

   รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น  40,323,491.77 41,509,476.82

   อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  0.034 0.035

   อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำาไรสุทธิ    ร้อยละ 40.41 ร้อยละ 43.70

   หมายเหตุ*  การพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปี 2555 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2556 เมื่อ 

   วันที่ 25 เมษายน 2556 ใช้งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่จัดทำาในปี 2555 (กำาไรสุทธิจากงบการเงินรวม 

   ปี 2555 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่เท่ากับ 90,779,272.29 บาท)
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   ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกำาไรสุทธปิระจำาป ี2556 

   เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย จำานวน 5,500,000.00 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2556 

   ในอัตราหุ้นละ 0.034 บาท โดยกำาหนดจ่ายปันผลในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 กำาหนดรายชื่อ 

   ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 

   และให้รวบรวมรายชื่อ ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 

   การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำาปี 2556 ดังกล่าว จะต้องลงมติ 

   ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	5			 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	ประจำาปี	2557
   ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 

   ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม (1/3)  

   ถ้าจำานวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  

   กรรมการที่ออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ  

   ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง 

   อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซ่ึงในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้า 

   ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

    1. นายพิบูลย์ ลิมประภัทร  กรรมการ และกรรมการอิสระ 

    2. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ

    3. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ

    คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของ 

   กรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำาหนด 

   ไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท 

   จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำาหนดออกตาม 

   วาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏใน 

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

    อนึ่ง ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจำาปี 2556

    และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล 

   ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 

   17 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ 

   เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด       

   ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอ 

   ของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน 

   ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

   การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 (3) ได้กำาหนดให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลง 

   มาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี 

   ที่บุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง 

   เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

03บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)



วาระที่	6			 พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2557
   ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 

   จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น 

   ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอนหรือวางเป็น 

   หลักเกณฑ์และจะกำาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ 

   นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันแล้ว เห็นว่า 

   หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับ 

   ที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควร 

   เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับ 

   ค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

   1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ  50,000 บาท   ต่อครั้งการประชุม

   2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

       (ไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำาหรับกรรมการ)

   3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

   4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

   5. ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการ 440,000 บาท ต่อปี

   6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ               200,000 บาท ต่อคน ต่อปี

   7. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

   8. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

   9. ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

   10. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม                                            

   ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนด 

   หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา 

   การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด มาตรา 90 ได้กำาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

   ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียง 

   ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	7	 	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ประจำาปี	2557
   ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด มาตรา 120 ซึ่งกำาหนด 

   ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอ 

   แนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

   พิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด โดยนางสาววันนิสา  งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

   เลขที่ 6838 ซ่ึงเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2554-2556 (เป็นเวลา 3 ปี) หรือ 

   นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี 

   ของบริษัทตั้งแต่ปี 2549-2553 (เป็นเวลา 5 ปี) เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำาปี 2557  

    เน่ืองจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ 

   จากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ ในการตรวจสอบบริษัท 

   ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

   เป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือ 

   รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด 
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    ทั้งน้ี ปี 2557 กำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำานวนเงิน 1,070,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2556 

   จำานวน 40,000 บาท โดยในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัทให้แก่บริษัท  

   สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด จำานวน 1,030,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะ 

   เดินทาง และค่าล่วงเวลา จำานวน 212,042 บาท

    ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ของบริษัท คือ 

   บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด โดยใน 

   ปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด 

   จำานวน 131,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา 

   จำานวน 1,620 บาท

   ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผล 

   การปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ 

   ความเหน็เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษิทัแลว้ เพือ่ขออนมุตัแิตง่ตัง้ นางสาววนันสิา งามบวัทอง หรอืนางสาว 

   จันทรา ว่องศรีอุดมพร แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2557 และขออนุมัติ 

   ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำานวน 1,070,000 บาท สำาหรับค่าสอบบัญชีประจำาปี 2557 

   ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้ นางสาววันนิสา งามบัวทอง 

   ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996  

   แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2557 และกำาหนดค่าตอบแทน 

   ของผู้สอบบัญชี เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 1,070,000 บาท

   การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557 

   ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	8			 พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)
   ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 

   วาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ 

    อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำาหนด 

   ไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง 

   แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว 

   ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ 

   ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น 

   ในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไข 

   ของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

 เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำารายงานประจำาปี (Annual 

Report) ในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำารายงานประจำาปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ 

ผูถ้อืหุน้ พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2557 อยา่งไรกต็าม หากทา่นประสงคข์อรบัรายงานประจำาป ี2556 

ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ 
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     ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

     บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)

     เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซ.อัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

     โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 401, 403   โทรสาร 0-2993-5089

     อีเมล์ : ir@ncgroup.co.th

 จงึขอเรยีนเชญิทา่นเขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าว หากทา่นไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้

ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร หรือ นายกอบศักดิ์  พงศ์พนรัตน์ หรือ 

นายวิจิตร  วิชัยสาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และ

ยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม 

ขอแสดงความนับถือ

                                                                                             

(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)   
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2556 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) 

วัน	เวลา	และสถานที่ประชุม
 ประชมุเมือ่วนัพฤหสับดทีี ่ 25 เมษายน  2556  เวลา 14.30  - 16.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 3 โรงแรมมิราเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ 

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
 1. นายสุธรรม   ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ 

 2. ดร.พิบูลย์   ลิมประภัทร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน

 3. นายกอบศักดิ์   พงศ์พนรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

 4. นายวิจิตร   วิชัยสาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน

 5. นายสมเชาว์   ตันฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

      กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ

 6. นายวิเชียร   ศิลาพัชรนันท์ /1 กรรมการ กรรมการบริหาร และ

      รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร)

 7. นายรังสรรค์   นันทกาวงศ ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ (สายปฏบิตักิาร 1) 

 8. นายสมนึก   ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ

      รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2)

หมายเหต ุ: /1 นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
 1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838

 2. นางสาวณัฐวดี  จอมชนะ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด 

เริ่มการประชุม	เวลา	14.30	น.

 มผีู้ถอืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 50 ราย นบัจำานวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 923,028,339 หุน้ 

คดิเปน็รอ้ยละ 77.83 ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั (หุน้สามญัทีเ่รยีกชำาระแลว้ของบรษิทัมจีำานวนท้ังสิน้ 

1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิด 

การประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำาเนินการประชุม

 ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้ 

 1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 

   โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและได้มอบให้ 

  ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  หรอืงดออกเสยีง และถา้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใด คดัคา้น ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถ้อืวา่ทา่น ผู้ถอืหุน้เหน็ชอบ 

  หรือเห็นด้วยตามมติที่นำาเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตร 

  ลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ 

  ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำาการจัดเก็บบัตร 

  ลงคะแนนของทุกท่านเพื่อทำาการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1
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   ในการรวบรวมผลคะแนน เพ่ือความรวดเรว็บรษิทัฯ จะนำาคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออก 

  จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำาหนังสือ 

  มอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่เขา้รว่มประชมุ และเปน็แบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัฯ  

  ได้นำาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ใน 

  เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

 2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

  ขอให้แนะนำาตัวโดยบอกชื่อ - สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำาถาม 

  หรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กำาลังพิจารณา

 3. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

  เสนอระเบยีบและวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2556 และชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่รับการ 

  พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 

   โดยแจ้งรายละเอียดผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ผลปรากฏวา่ 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ เข้ามา

   หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่	1	 	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2555
   ประธานกรรมการบรหิารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ ประจำาป ี2555  

  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามรายละเอียดสำาเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 

  พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

   ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 

  มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  

  25 เมษายน 2555 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้ 

   เห็นด้วย  923,230,091  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

   ไม่เห็นด้วย  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

   งดออกเสียง  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

   รวม  923,230,091  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000

วาระที่	2	 	 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	2555	และรายงานประจำาปีของคณะกรรมการ
   ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2555 

  และรับทราบรายงานประจำาปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำาปี ซึ่งได้จัดส่ง 

  ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำาคัญดังนี้

  • ผลการดำาเนินงานด้านยอดขายรายปี : ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตด้านยอดขาย 

   อย่างต่อเนื่อง ในอัตราร้อยละ 41 ร้อยละ 19 และร้อยละ 12 ในปี 2553 - ปี 2555 และสูงสุดในปีที่ผ่านมา 

   โดยมียอดขายอยู่ที่ 2,787 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

  • ผลการดำาเนนิงานดา้นการโอน : มอีตัราการเตบิโตในชว่ง 3 ปทีีผ่า่นมา อยา่งตอ่เนือ่งเชน่เดยีวกนั ในอตัรา 

   รอ้ยละ 41 รอ้ยละ 25 และรอ้ยละ 3 ในป ี2553 - ป ี2555 โดยปทีีผ่่านมามยีอดโอนรวมกวา่ 1,539 ล้านบาท 

   สูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา

  • ปี 2555 บริษัทฯมีการขยายการลงทุนใน 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 2,953 ล้านบาท ดังนี้ 1.) โครงการ 

    เอ็นซี รอยัล ปิ่นเกล้า ประเภทบ้านเดี่ยว 61 หน่วย มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท 2) โครงการบ้านฟ้า 

   กรนีเนอรี ่พทัยาเหนอื ชยัพรวถิ ีประเภทบา้นเดีย่ว และบา้นแฝด 212 หนว่ย มลูคา่โครงการ 716 ลา้นบาท 

   3) โครงการบา้นฟา้ ปยิรมย ์เนสโต ้ประเภทบา้นเดีย่ว และบา้นแฝด 321 หน่วย มูลคา่โครงการ 831 ล้านบาท  

   4) โครงการ เนทูเรซ่า พัทยาเหนือ ประเภทคอนโดมิเนียม 406 หน่วย มูลค่าโครงการ 606 ล้านบาท ซึ่ง 

   ทุกโครงการได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
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  • ณ สิน้ป ี2555 บรษิทัฯ มโีครงการทีเ่ปดิดำาเนนิการทัง้สิน้ 13 โครงการ (ไมร่วมโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งพฒันา)  

   โดยเป็นมูลค่าที่ทำาสัญญาซื้อขายแล้วทั้งสิ้น 8,098 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของมูลค่าโครงการรวม

  • เป้าหมายการดำาเนินงานปี 2556 : บริษัทฯตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 3,200 ล้านบาท โตจากปีที่ผ่านมา 

   รอ้ยละ 15 และตัง้เปา้การโอน ที ่1,800 ลา้นบาท โตจากปทีีผ่า่นมารอ้ยละ 17 ขยายการลงทนุในโครงการใหม ่

   5 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท

  ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

  มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรับทราบรายงานประจำาปีของ 

  คณะกรรมการตามที่เสนอมา  

วาระที่	3	 	 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท	ประจำาปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
   ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 

  31 ธันวาคม 2555 สรุปสาระสำาคัญดังนี้ 

   บรษิทั สอบบัญชธีรรมนติ ิจำากดั ไดท้ำาการตรวจสอบงบการเงนิ ประจำาป ี2555 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 

  ตามมาตรฐานการบัญชทีีร่บัรองทัว่ไป และไดใ้หค้วามเหน็วา่ “งบการเงินแสดงฐานะการเงนิ ผลการดำาเนนิงาน 

  การเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้ และกระแสเงนิสด ถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการรายงาน 

  ทางการเงนิ” ตามรายละเอียดที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้กอ่นการประชมุ ครอบคลมุ 

  รายละเอียดเกี่ยวกับ 

   - รายการที่สำาคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

   - รายการที่สำาคัญในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   - รายการที่สำาคัญในงบกระแสเงินสด 

   - สรุปอัตราส่วนที่สำาคัญทางการเงิน

  ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

  มติ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติงบการเงินของบริษัท 

  ประจำาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้ 

  เห็นด้วย   923,230,357  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

  ไม่เห็นด้วย  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

  งดออกเสียง  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

  รวม    923,230,357  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000

วาระที่	4	 	 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี	2555	และการจ่ายเงินปันผล
   ประธานกรรมการบรหิารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกำาไรจากผลการดำาเนนิงานป ี2555 และ 

  การจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

   ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 51 บริษัท 

  ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วย 

  ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

   เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำาหนดให้ต้องมีทุนสำารองมากกว่านั้น

   จากผลการดำาเนินงานในปี 2555 ท่ีผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำาไรสุทธิจำานวน  

  101,250,193.78 บาท ดงัน้ัน คณะกรรมการบริษทัจงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาจดัสรรเงินสำารอง 

  ตามกฎหมาย จำานวน 5.1 ล้านบาท สำาหรับผลประกอบการปี 2555 ทำาให้งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  มทีนุสำารองตามกฎหมาย 48,850,000 บาท คดิเปน็อัตราร้อยละ 4.07 ของทนุจดทะเบยีน (บริษทัมีทนุจดทะเบยีน 

  1,200,000,000 บาท) 
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   บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ำากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษี และสำารอง 

  ตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำาปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการ 

  ดำาเนนิงาน และฐานะการเงนิของบรษิทั สภาพคล่อง การขยายธรุกจิ และปจัจยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ในการบริหารงาน 

  ของบรษิทั โดยอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีก่ารดำาเนนิการดงักลา่วจะตอ้งกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ตอ่บรษิทัและผูถ้อืหุ้น 

  ของบริษัท จากผลการดำาเนินงานในปี 2555 ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำาไรสุทธิ จำานวน 

  100,075,901.56 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จ่ าย เงิน 

  ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยกำาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 

   คุณสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นว่า : เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯควรพิจารณา 

  ทบทวนขั้นตอน กระบวนการปิดบัญชีเพื่อให้สามารถปิดงบการเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และควรพิจารณากำาหนด 

  วันจ่ายเงินปันผล ให้เร็วกว่าวันที่ขอเสนอนุมัติครั้งนี้

   ประธานกรรมการบรหิาร ไดก้ลา่วขอบพระคณุในขอ้เสนอแนะ พรอ้มทัง้แจง้วา่จะรบัขอ้เสนอแนะดงักลา่วไป 

  พิจารณาในโอกาสต่อไป

  มต ิทีป่ระชมุมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงอนมุตักิารจดัสรรกำาไร  

  และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2555 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้ 

   เห็นด้วย  923,203,655  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9971 

   ไม่เห็นด้วย  26,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0029 

   งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

   รวม 923,230,357  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

วาระที่	5	 	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

	 	 และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2556

   ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก 

  ตามวาระและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2556 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับ 

  ของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวน 

  หนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำานวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 

  หนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก 

   ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก 

  ตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้า 

  ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

   1) นายสุธรรม   ชัชวาลวงศ์  ประธานกรรมการบริษัท

   2) นายกอบศักดิ์  พงศ์พนรัตน์  กรรมการอิสระ

   3) นายวิจิตร   วิชัยสาร  กรรมการอิสระ

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการ 

  ปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน 

  ตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงาน 

  ของบรษิทั จึงเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบกำาหนดออกตามวาระทัง้ 3 ทา่น ดงักลา่ว 

  กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

   และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี 2556 

  ในอัตราเดียวกับปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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  1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ  50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

  2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 

                (โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำาหรับกรรมการ)

  3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

  4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

  5. ค่าตอบเเทนรายปีประธานกรรมการ  440,000 บาท ต่อปี

  6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ 200,000  บาท ต่อคน ต่อปี

  7. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

  8. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา  20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

  9. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

  10.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

  มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2556 จำานวน 3 ท่าน ได้แก่  

  1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท 2)  นายกอบศกัดิ ์ พงศพ์นรตัน ์กรรมการอสิระ  3) นายวจิติร  

  วิชัยสาร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการ 

  แต่ละท่าน ดังนี้ 

   1) นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์  ประธานกรรมการบริษัท

   เห็นด้วย  923,203,655 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9971 

   ไม่เห็นด้วย 26,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0029 

   งดออกเสียง  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

   รวม  923,230,357  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000

   2) นายกอบศักดิ์  พงศ์พนรัตน์  กรรมการอิสระ 

   เห็นด้วย  923,203,655  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9971 

   ไม่เห็นด้วย  26,702  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0029 

   งดออกเสียง  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

   รวม  923,230,357  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

   3) นายวิจิตร  วิชัยสาร  กรรมการอิสระ

   เห็นด้วย  923,203,655  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9971 

   ไม่เห็นด้วย  26,702  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0029 

   งดออกเสียง  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

   รวม  923,230,357  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000

  และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2556 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้น 

  ออกเสียงลงมติดังนี้ 

   เห็นด้วย  922,203,655  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.8888 

   ไม่เห็นด้วย  26,702  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0029 

   งดออกเสียง  1,000,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.1083 

   รวม  923,230,357  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000

วาระที่	6	 	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ประจำาปี	2556
   ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน 

  ของผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2556 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด มาตรา 120 ซึ่งกำาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

  แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชี 

  ธรรมนิติ จำากัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพิชัย 

  ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำาปี 2556 และ 

  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด จะกำาหนดผู้สอบ 

  บัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดำาเนินงานแทน

   เน่ืองจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ 

  จากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทใน 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

  เป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือ 

  รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด 

     ทั้งนี้ กำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2556 เป็นจำานวนเงิน 1,030,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2555 

  จำานวน 50,000 บาท 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

  มต ิทีป่ระชมุมมีตเิปน็เอกฉนัทอ์นมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและกำาหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีประจำาป ี

  2556 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้ 

   เห็นด้วย  923,203,655  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9971 

   ไม่เห็นด้วย  26,702  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0029 

   งดออกเสียง  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

   รวม  923,230,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000

วาระที่	7	 	 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
   ประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ 

  โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำานวน 3 ราย ดังนี้

  1) คุณทรงวิทย์ แก้วพรรณา ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำาเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ข้อมูลที่ดินท่ี 

   รอการพัฒนาของบริษัทฯ และแนวทางการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง

   ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำาถาม สรุปสาระสำาคัญดังนี้ : โดยเฉลี่ยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการขาย 

  เตบิโตจากปทีีผ่า่นมาไมต่่ ำากวา่รอ้ยละ 15 มแีผนขยายการลงทนุในโครงการใหม ่ควบคูก่บัการจดัสรรทีด่นิใหม ่

  ในทำาเลทีม่ศีกัยภาพอยา่งตอ่เนือ่ง จากเดมิจะเหน็วา่บริษทัฯมทีีด่นิหลักในเขตรังสิต - ลำาลูกกา จงัหวดัปทมุธาน ี 

  ปัจจุบันได้มีการขยายการลงทุนไปยังพัทยา ชลบุรี และซื้อที่ดินเพิ่มในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเชียงใหม่ 

  มากขึ้น เพื่อขยายตลาดและรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งอยู่บนหลักการบริหาร วิเคราะห์การลงทุน และ 

  บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ

   นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัใชก้ลยทุธด์า้นการตลาดดว้ยการผลติสนิคา้ทีห่ลากหลายเพือ่ใหค้รอบคลมุกลุม่ลกูค้า 

  เป้าหมาย เช่น กลุ่มสินค้าระดับราคาที่ต่ำากว่า 5 ล้านบาท กลุ่มสินค้าระดับราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และ 

  กลุ่มสินค้าแนวสูงประเภทคอนโดมิเนียม รวมถึงการกระจายสินค้าไปในทำาเลต่างๆ เช่น ในพื้นที่พัทยา ชลบุรี 

   สำาหรับการบริหารต้นทุนก่อสร้างนั้น บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบโครงสร้างสำาเร็จรูป หรือ Prefab เพื่อสร้าง 

  ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวทั้งด้านต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต 

  2) คุณสุริยา สรรพอาษา ได้สอบถามเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

   และโอกาสในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ

   ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบคำาถาม สรุปสาระสำาคญั ดงันี ้: คณะผูบ้ริหารไดต้ดิตาม วเิคราะห ์ประเมนิ 

  ความเสี่ยงภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างสม่ ำาเสมอ ซึ่งมองว่ายังไม่มีข้อบ่งชี้ถึงโอกาสที่จะเกิด 

  เหตกุารณด์งักลา่วอยา่งมนียัสำาคญัมากนกั ปจัจบุนับรษิทัฯ มอีตัราหนีส้นิตอ่ทนุที ่0.65 เทา่ สงูกวา่ปทีีผ่า่นมา 
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  จากการกู้เงินลงทุนเพ่ิม แต่ถือว่ายังต่ ำากว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทฯ อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

  มองว่าบริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะสามารถขยายการลงทุนได้อีกในอนาคต

   สำาหรับประเด็นการขยายการลงทุนในต่างประเทศน้ัน จากท่ีคณะผู้บริหารได้มีการทำาการศึกษาวิจัยพบว่า 

  หลายประเทศมศีกัยภาพการลงทนุ แตย่งัมอีปุสรรคในการเขา้ไปทำาตลาดอยูห่ลายประการ เชน่ ดา้นกฎหมายของ 

  ต่างประเทศซึ่งแตกต่างจากกฎหมายภายในประเทศไทยมาก การลงทุนที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ด้านพันธมิตร 

  คู้ค้าเน่ืองจากบริษัทฯไม่สามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในต่างประเทศได้ ระบบสาธารณูปโภคและ 

  เสถียรภาพภายในประเทศนั้นๆ ที่อาจจะยังไม่เอื้อต่อการลงทุน เป็นต้น

  3) คุณชัยณรงค์ โรจจวัฒน์ ได้สอบถามเกี่ยวกับอัตรากำาไรของสินค้าประเภทบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์

   ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงข้อมูลให้ทราบ ดังน้ี : ในกลุ่มบ้านเดี่ยว มีอัตรากำาไรขั้นต้นที่ประมาณ 

  ร้อยละ 30 - ร้อยละ 32 ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ซึ่งบางโครงการอาจจะมีอัตรากำาไรขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 35 

  และรอ้ยละ 36 สำาหรบักลุม่ทาวนเ์ฮา้สน์ัน้ มอีตัรากำาไรขัน้ตน้ต่ ำากวา่ประเภทบา้นเดีย่ว คา่เฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 20 

  ขึ้นไป

                ในระหวา่งการประชมุมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่เตมิ ทำาใหม้ผีูเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบ 

  ฉันทะรวมทั้งสิ้น 60 ราย นับจำานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 923,230,357 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.85 ของจำานวนหุ้นที่ 

  จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

   ไมม่ผีูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ หรอืสอบถามเพิม่เตมิ หรอืเสนอเรือ่งอืน่ใดตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา ประธานฯ  

  จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา	16.00	น.
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ลงชื่อ.............................................................ประธานที่ประชุม

 ( นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์ )

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม

 ( นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ )

ลงชื่อ.............................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม

 ( นางสาววนิตา  รอดดำา )



ชื่อ ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร                                    

ตำาแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ  และกรรมการอิสระ

วัน	เดือน	ปีเกิด 21 เมษายน 2483

อายุ 74  ปี

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          

จำานวนปี/วาระท่ีเป็นกรรมการ 6 ปี 11 เดือน / 2 วาระ 

ประสบการณ์การทำางาน

 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์

   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 • 2550 - ปัจจุบัน        ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูไก จำากัด (มหาชน)

 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    

   ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ  

   พิจารณาค่าตอบแทน    
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 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว  

 • 2548 - ปัจจุบัน     กรรมการ และรองประธานกรรมการ

   บริษัท ศูนย์ห้องปฎิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ 

   และการเกษตรแห่งเอเชีย จำากัด

 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  โรงพยาบาลลาดพร้าว

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม	ปี	พ.ศ.	2556

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7/7 ครั้ง

 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครั้ง

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหา  2/2 ครั้ง

 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  2/2 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	3

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 
ประวัติกรรมการ
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การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	/	ผู้บริหาร	ในกิจการอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ	/	คำาอธิบาย

 1 การถือหุ้นในบริษัท       ไม่มี

   1.1 จำานวนหุ้น      

   1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด    

 2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย  ไม่เป็น

 3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่  ไม่เป็น

   ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา        

 4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น

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

   การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

จำานวน

กิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประเภทกรรมการประเภทกรรมการ

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี• กรรมการ
 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
• กรรมการ
 โรงเรียนสองภาษา
• กรรมการ และ
 รองประธานกรรมการ
 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการ 
 และวิจัยทางการแพทย์และ 
 การเกษตรแห่งเอเชีย จำากัด
• กรรมการ
 โรงพยาบาลลาดพร้าว

4 แห่งประธานคณะกรรมการ

บริษัท ชูไก จำากัด 

(มหาชน)

1 แห่ง

จำานวน

15บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)



ชื่อ นายสมเชาว์   ตันฑเทอดธรรม 

ตำาแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	 กรรมการ 	 	 	

วัน	เดือน	ปีเกิด 1 ตุลาคม 2496

อายุ 60  ปี

สัญชาติ ไทย 

ที่อยู่ 1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำาบลคูคต

 อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประวัติการศึกษา

 • การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า

 • การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

   ( วปรอ.399 )

การเข้าอบรมหลักสูตร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553 

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547 

 • CEO Performance Evaluation ปี 2547 

จำานวนปี/วาระท่ีเป็นกรรมการ 10 ปี 5 เดือน / 3 วาระ

ประสบการณ์การทำางาน

 • 2553 - ปัจจุบัน          รองประธานกรรมการ

       มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

   ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)

 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด

 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด

 • 2548 - 2551 นายกสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

 • 2546 - 2550 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)

 • 2537 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด

การถือหุ้นบมจ.	เอ็น.ซี.	 หุ้นสามัญ 21,937,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม	ปี	พ.ศ.	2556 

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7ครั้ง 

 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 
ประวัติกรรมการ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)16



การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	/	ผู้บริหาร	ในกิจการอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ	/	คำาอธิบาย

 1 การถือหุ้นในบริษัท       มี

   1.1 จำานวนหุ้น    21,937,800 หุ้น

   1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด    ร้อยละ 1.85 

 2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย  พี่ชายนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม*

      (*กรรมการ กรรมการบริหาร และ

      อยู่ในกลุ่มตันฑเทอดธรรม ซึ่งเป็น

      กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย

      ถือหุ้นในบริษัท จำานวน 27,271,600 หุ้น)

 3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่  กรรมการผู้จัดการ

  ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา        

 4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น

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

  การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน   บริษัทฯ กู้ยืมเงินเงินจากนายสมเชาว์ 

       ตันฑเทอดธรรม เพื่อใช้เป็นเงินทุน

      หมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการ

      ดำาเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 

      ธันวาคม 2556 บริษัทฯมียอดคงค้าง

      นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม จำานวน      

      75 ล้านบาท

จำานวน

กิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประเภทกรรมการประเภทกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี• กรรมการบริษัทย่อย
 - บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้  
  แมเนจเม้นท์ จำากัด
 - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง 
  แมเนจเม้นท์ จำากัด
• กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น  
  แอนด์ เดคคอเรชั่น จำากัด
 - บริษัทสถาพรวัฒนาค้าวัสดุ
  ก่อสร้าง จำากัด
 - ห้างหุ้นส่วนจำากัด 
  สถาพรวัฒนาขนส่ง
 - บริษัท ทรัพย์นำาชัย 
  พัฒนา จำากัด
 - บริษัท นำาชัยพัฒนา 
  อสังหาริมทรัพย์ จำากัด
 - บริษัท นำาชัย กอล์ฟ 
  แมเนจเม้นท์ จำากัด
 - บริษัท เอ็นซีเอช 2555 
  โฮลดิ้ง จำากัด
 - บริษัท ธัญญะ คาร์ท 
  แมเนจเม้นท์ จำากัด

10 แห่ง-ไม่มี

จำานวน

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

17บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)



ชื่อ นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

ตำาแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ      

วัน	เดือน	ปีเกิด 3 ตุลาคม 2504

อายุ 52 ปี 

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 69/738 หมู่ที่ 3 ตำาบลบึงยี่โถ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท การวางผังเมือง  สถาปัตยกรรมศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116/2552

 • Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548 

 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที่ 8/2547 

จำานวนปี/วาระท่ีเป็นกรรมการ 10 ปี 5 เดือน / 5 วาระ

ประสบการณ์การทำางาน

 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร

    และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)

 • 2542 - ปัจจุบัน นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 

   สำานักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี

 • 2542 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านผังเมือง จ. ปทุมธานี 

 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 

   บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด

 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

   บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด

 • 2551 - 2554 นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

   สมาคมบริหารทรัพย์สิน (PMA)

 • 2537 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด 

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม	ปี	2556 

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 
ประวัติกรรมการ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)18



ประเภทกรรมการ

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	/	ผู้บริหาร	ในกิจการอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ	/	คำาอธิบาย

 1. การถือหุ้นในบริษัท       มี

   1.1 จำานวนหุ้น    1,000,000 หุ้น

   1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด     ร้อยละ 0.08

 2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย  -

 3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง   เป็นกรรมการบริหาร และ

   หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา      รองกรรมการผู้จัดการ 

       สายปฏิบัติการ 1

 4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น

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

   การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)     

จำานวน

กิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประเภทกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีกรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย
• กรรมการผู้จัดการ 
 - บรษิทั เอน็.ซ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้ 
  แมเนจเม้นท์ จำากัด
• กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง  
  แมเนจเม้นท์ จำากัด

2 แห่ง-ไม่มี

จำานวน

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

19บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)



   กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการทีไ่มม่ธีรุกจิ หรืองานใดอนัเกีย่วขอ้ง ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่การตดัสินใจ 

 โดยอิสระของตน กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  

  ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 2. เปน็กรรมการท่ีไม่มีสว่นรว่มในการบรหิารงานไมเ่ปน็ลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาที่ไดร้บัเงนิเดอืนประจำา 

  จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้านการเงิน และการบริหารงาน 

  ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 5. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก 

  คณะกรรมการบริษัทโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้ง 

  ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

   ทัง้นี ้นยิามกรรมการอสิระดงักลา่วสอดคล้องตามขอ้กำาหนดขัน้ต่ำาของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

นิยามกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	4
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สิ่งที่ส่งมาด้วย	5

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..............................................

                เขียนที่.......................................................

       วันที่...............เดือน......................พ.ศ......... 

(1) ข้าพเจ้า.............................................................................สัญชาติ............................................. 

 อยู่บ้านเลขที่....................ถนน.............................................ตำาบล/แขวง........................................ 

 อำาเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์...................................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม.................................หุ้น

 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................เสียง ดังนี้ 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม) 

 (1)....................................................................................................อายุ...............................ปี 

 อยู่บ้านเลขที่....................ถนน..............................................ตำาบล/แขวง....................................... 

 อำาเภอ/เขต.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์........................หรือ

 (2)....................................................................................................อายุ...............................ปี 

 อยู่บ้านเลขที่....................ถนน..............................................ตำาบล/แขวง....................................... 

 อำาเภอ/เขต.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์........................หรือ

 (3)....................................................................................................อายุ...............................ปี 

 อยู่บ้านเลขที่....................ถนน..............................................ตำาบล/แขวง....................................... 

 อำาเภอ/เขต.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.................................หรือ

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ 

ประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ประจำาปี 2557 ของบรษิทั เอ็น.ซ.ี เฮา้สซ์ิง่ จำากดั (มหาชน) ในวนัพฤหสับดทีี ่24 เมษายน  2557 เวลา14.30 น. 

ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่	1	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2556

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง
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วาระที่	2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	2556	และรายงานประจำาปีของคณะกรรมการ

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   

วาระที่	3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท	ประจำาปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่	4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี	2556	และการจ่ายเงินปันผล  

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่	5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	ประจำาปี	2557

	 	 	 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

       เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

    1. นายพิบูลย์ ลิมประภัทร  กรรมการ และกรรมการอิสระ 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    2.  นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    3. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์  กรรมการ

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่	6	 พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2557	

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                    เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง
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วาระที่	7	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ประจำาปี	2557

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่	8	 พิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ปน็ไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืวา่การลงคะแนน 

 เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่ เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ 

 ทีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง 

 หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็น 

 สมควร

  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทำาไปในการประชมุ เวน้แตก่รณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะ ไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจ้าระบ ุ

 ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้มอบฉันทะ

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

 

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ

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

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ

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

 

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ:  ตามประกาศกรมพัฒนธุรกิจการค้า เรื่อง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

  1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง 

   ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

  2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

  3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เติมได้ 

   ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที.่.................เรือ่ง..........................................................................................................................

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที.่.................เรือ่ง..........................................................................................................................

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที.่.................เรือ่ง...........................................................................................................................

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที.่.................เรือ่ง..........................................................................................................................

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
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วาระที่.................เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

 ชื่อกรรมการ.............................................................................................................................

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ.............................................................................................................................

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ........................................................................................................................ 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ........................................................................................................................ 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

    ลงชื่อ ............................................................ ผู้มอบฉันทะ

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

    ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ

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

 

    ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ

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

    

    ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ

     ( ......................................................... )
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เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง ขอ้พงึปฏบิตัสิำาหรบัการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ของบริษัท 

จดทะเบยีน ลงวนัที ่19 กมุภาพนัธ ์ 2542 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหบ้ริษทัจดทะเบยีนถอืเปน็แนวทางปฏบิตัทิีด่ ีซึง่จะเปน็การสรา้ง 

ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ 

หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้  

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ

เข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

	 1.	 บุคคลธรรมดา

	 	 1.1	 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

   (ก) บตัรประจำาตวัของผูถ้อืหุน้ (บตัรประจำาตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ)

   (ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สำาเนาบัตรประจำาตัวของผู้มอบอำานาจ และสำาเนาบัตรประจำาตัวหรือสำาเนา 

    หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำานาจ 

     - หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

	 	 1.2	 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

    (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

    (ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำานาจ และสำาเนาบัตรประจำาตัวหรือสำาเนา 

   หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำานาจ

              - หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

 2.	 นิติบุคคล

	 	 2.1	 กรณีผู้มีอำานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

   (ก) สำาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

   (ข) สำาเนาบัตรประจำาตัวหรือสำาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

	 	 2.2	 กรณีมอบฉันทะทั่วไป

   (ก) สำาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

   (ข) สำาเนาบตัรประจำาตวัหรอืสำาเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณเีปน็ชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้อีำานาจที่ได ้

    ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัวหรือสำาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

    ของผู้รับมอบฉันทะ

   (ค) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

 ในกรณขีองสำาเนาเอกสารจะตอ้งมกีารรบัรองสำาเนาถกูตอ้ง และหากเปน็เอกสารทีจ่ัดทำาขึน้ในตา่งประเทศ ควรมกีาร

รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ 

ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

หมายเหตุ
 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผู้ถอืหุน้ในคร้ังนี ้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบริษทัเปน็ผูร้บั

มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในข้อ (3) 

ของหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	6
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ประวัติกรรมการ

ชื่อ ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร 

ตำาแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ประธานคณะกรรมการสรรหา  

 และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

วัน	เดือน	ปีเกิด 21 เมษายน 2483 

อาย ุ 74 ปี 

สัญชาต ิ ไทย   

ที่อยู ่ 89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 

ประวัติการศึกษา    
 • Ph.D. University of Illinois 

 • M.A. (ECON) University of Philipines 

 • 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          

จำานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ	 6 ปี 11 เดือน / 2 วาระ  

ประสบการณ์การทำางาน 

 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์

   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 • 2550 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูไก จำากัด (มหาชน)

 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณา 

   ค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)  

 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ 

   บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ 

   และการเกษตรแห่งเอเชีย จำากัด

 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  

การเข้าร่วมประชุม	ปี	พ.ศ.	2556	
	 •	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7/7 ครั้ง 

 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง  

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง 

 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม   ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	7
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ประวัติกรรมการ

ชื่อ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์  

ตำาแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 และกรรมการสรรหา 

วัน	เดือน	ปีเกิด 13 พฤษภาคม 2492 

อาย ุ 65 ปี 

สัญชาต ิ ไทย  

ที่อยู ่ 916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงศ์ 21แขวงถนนเพชรบุรี

 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

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

 • เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา 

 • 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 

จำานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 10 ปี 5 เดือน / 4 วาระ  

ประสบการณ์การทำางาน	
	 •	 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)  

 • 2546 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ 

   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 • 2546 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)  

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  

การเข้าร่วมประชุม	ปี	พ.ศ.	2556		
	 •	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง  

 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม   ไม่มี
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ประวัติกรรมการ

ชื่อ นายวิจิตร วิชัยสาร  

ตำาแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

วัน	เดือน	ปีเกิด 27 เมษายน 2489 

อาย ุ 68 ปี 

สัญชาติ ไทย  

ที่อยู ่ 114 ตำาบลบางปรอก อำาเภอเมือง ปทุมธานี  

ประวัติการศึกษา	
	 •	 The Executive Master of Business Administration 

  (EMBA) Asian Institute of Technology (AIT) 

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย 

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 42 

 • ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management 

การเข้าอบรมหลักสูตร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
	 •	 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550  

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

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

 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 20/2550 

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

 • IT Governance : A Strategic Part Forward 

จำานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ  6 ปี 6 เดือน / 3 วาระ 

ประสบการณ์การทำางาน     • 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

   และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) 

 • 2549 - 2551 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

 • 2547 - 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 • 2546 - 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

 • 2544 - 2546 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  

การเข้าร่วมประชุม	ปี	พ.ศ.	2556
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง     

 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 

 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม   ไม่มี

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)30



กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ

ข้อ 15.  บรษัิทมคีณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลอืกตัง้กรรมการ 

 ด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำาแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ 

 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำานวนหุ้นที่ตนถือ

 2) ผู้ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเปน็กรรมการกไ็ด ้ในกรณทีีเ่ลอืกตัง้ 

  บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามลำาดบัลงมาเปน็ผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการ เทา่จำานวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี

  หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน 

  จำานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา 

 ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3)

  กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหนง่ในปแีรก และปทีีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบริษทันัน้ ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก  

 ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

  กรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 34. บำาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำาหนด

  กรรมการมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บำาเหนจ็ โบนสั หรอืผลประโยชน ์

 ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามขอ้บงัคบัหรือตามทีท่ีป่ระชมุหรือผู้ถอืหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจกำาหนดเปน็จำานวนแนน่อน 

 หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  

 และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

  ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซ่ึงได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ

 ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

  การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำารงคุณสมบัติของกรรมการ 

 ท่ีเป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ  

 ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำาหนด

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

 ดังกล่าว จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ 

 ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า (1/5) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 

 ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมดเข้าช่ือกันทำาหนังสือในฉบับ 

 เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุม 

 เพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย	8
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ข้อ 37. ในการบอกกลา่วเรยีกประชุมผูถื้อหุน้น้ัน ใหค้ณะกรรมการจดัทำาหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที ่วนั เวลาระเบยีบวาระ 

 การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ 

 เพ่ือทราบ เพือ่อนมุตั ิหรอืเพือ่พจิารณา พรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 

 และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำาบอกกล่าว 

 นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน 

 ติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน 

 หรอืไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจำานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และจะตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของ 

 จำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้ว ถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จำานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วม 

 ประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามทีก่ำาหนดไว ้หากวา่การประชมุผู้ถอืหุน้น้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม 

 เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง 

 หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จำาเป็นต้องครบ 

 องค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉนัทะ 

 จะต้องทำาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัดกำาหนด โดย 

 มอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกำาหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ 

 เข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปน้ี

  1. จำานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

  2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

  3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำาดับระเบียบวาระท่ีกำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียน 

 ลำาดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

  เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกัน 

 ได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ี 

 กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 

 เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำาเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และ 

 ใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยงัผู้ถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจด็ (7) 

 วันก่อนการประชุม ท้ังน้ีให้โฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย  

 โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ 

 หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ 

 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

  ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้นอกจาก 

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
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ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน 

 เสยีงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แตจ่ะกำาหนดไวเ้ปน็อยา่งอืน่ในขอ้บงัคบันี ้

 หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4)  

 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

 2. การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

 3. การทำา แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบริษทัทัง้หมดหรือบางส่วนทีส่ำาคญั การมอบหมายให ้

  บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

 4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

 5. การเพิ่มทุน และการลดทุน

 6. การออกหุ้นกู้

 7 . การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

เงินปันผล	และเงินสำารอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีท่ีมี 

 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

  การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันทาง 

 หนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ 

 วันที่มีมติเช่นว่านั้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำาไรพอ 

 สมควรทีจ่ะกระทำาเชน่นัน้ได ้และเมือ่ไดจ้า่ยเงินปนัผลแล้วใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 คราวต่อไป

ข้อ 50. เงินปนัผลนัน้ใหแ้บ่งตามจำานวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั เวน้แตจ่ะกำาหนดไวเ้ปน็อยา่งอืน่ในขอ้บงัคบันีส้ำาหรบัหุน้บรุมิสทิธิ

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำาไรสุทธิประจำาปี 

 หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน 

 จดทะเบียน

  นอกจากทุนสำารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ให้จัดสรรเงินทุนสำารองอ่ืนตามท่ี 

 เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำาเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

  เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำารองอื่น ทุนสำารองตามกฎหมายและ 

 ทุนสำารองส่วนล้ำามูลค่าหุ้นตามลำาดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

สมุด	บัญชี	และการสอบบัญชี

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย 

 การนั้น

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำางบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อัน 

 เป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 56. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารทำางบดลุ และบญัชกีำาไรขาดทนุ ณ วนัส้ินสุดของรอบปบีญัชขีองบริษทัเสนอตอ่ทีป่ระชมุ 

 ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ 

 ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำาปี

 (1) สำาเนางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ 

  ผู้สอบบัญชี

 (2) รายงานประจำาปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติ 

 ท้ังหมดของทีป่ระชมุลงไวเ้ปน็หลกัฐานโดยถกูตอ้ง และหลักฐานนี้ใหเ้กบ็รักษาไว ้ณ สำานกังานใหญข่องบริษทั หรอื 

 มอบหมายใหบุ้คคลใดทำาหน้าทีเ่ก็บรกัษาไวใ้นทอ้งทีอ่นัเปน็ทีต่ัง้สำานกังานใหญ ่หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงก็ได ้แตต่อ้งแจง้ 

 ให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัดทราบก่อน

ข้อ 59. ผู้สอบบญัชีใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำาปแีตง่ตัง้ทกุป ีโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจเลอืกผูส้อบบญัชผีูซ้ึง่ออกไปนัน้ 

 กลับเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำาหนด

ข้อ 61.  กรรมการ พนักงาน ลกูจ้าง หรอืผูด้ำารงตำาแหนง่หนา้ทีใ่ดๆ ของบริษทัเวลาอยูใ่นตำาแหนง่นัน้ๆ จะเลือกเอามาเปน็ตำาแหนง่ 

 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ขอ้ 62.  ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกำาไรขาดทุน และ 

 ปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของ 

 บริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

ผู้ถือหุ้น	/	ผู้รับมอบฉันทะ

ลงทะเบียน ( เริ่ม 12.30 น.)

แสดงเอกสารส่วนบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.30 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลำาดับ

กรณีที่มีผู้ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นๆ 

ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน

เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน

ประธานแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม
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แผนที่สถานที่ประชุม
 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
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