
หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559
บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)  
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
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 ที่ NCH 015 / 2559  

วันท่ี 14 มีนาคม 2559 
 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

2. รายงานประจ าปี 2558 และรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม  
3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4.6 (แบบรายงานการเพิ่มทุน) 

  (พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล 
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7  

(พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2559) 
5. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
7. เอกสารและหลักฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
9. กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
11. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น    
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที ่            
23 เมษายน 2558 โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดปรากฏในส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 ดังกล่าว 
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
 
 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385 
เลขที ่1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คูคต อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี  12130 
โทรศัพท์  +66(0) 2993-5080-7  โทรสาร  +66(0) 2993-5089   www.ncgroup.co.th 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมครั้งนี ้(รายละเอียดปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วย 2)  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบ
ปี 2558 และรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ รายงานและงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2558) 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจ่ายปันผลดังนี้ 

4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจาก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) มาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น ดังนั้น บริษัทจึง
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 6,500,000 บาท ส าหรับ
ผลประกอบการปี 2558 รวมเป็นเงินทุนส ารองสะสมจ านวน 66,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 
5.56 ของทุนจดทะเบียน  

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี 
และส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงิน    
ปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก จากผลการด าเนินงานในปี 2558 
ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสุทธิจ านวน 124,927,171.37 บาท บริษัทจึงมีความ
ประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 
ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทส าหรับหุ้นจ านวน 1,185,985,052  หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นจ านวนรวมทั้งส้ินประมาณ 65,888,058.44 บาท ใน
อัตราหุ้นละ 0.0555555555518081 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.64 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และ
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ส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวมตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทก าหนดไว้  โดยจ่ายปัน
ผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วนและเงินสดบางส่วน ดังนี้  

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจ านวนไม่เกิน 59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล  คิดค านวณเป็นเงิน
เท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 59,299,252.60 บาท ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
การจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท 

2) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ  0.00555555555180808 บาท หรือคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 6,588,805.84 บาท 

        ผลการด าเนินงาน  ผลการด าเนินงาน 

         ปี 2558 (บาท)        ปี 2557 (บาท) 
 ก าไรสุทธิ (งบการเงินรวม)                    124,927,171.37        114,065,789.61 
 หัก ส ารองตามกฎหมาย                                6,500,000.00            5,900,000.00            
 ก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมาย                           118,427,171.37          108,165,789.61 
 (หุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้ว 1,185,985,052 หุ้น)     
 รวมปันผลจ่ายทัง้ส้ิน (บาท)                              65,888,058.44          43,881,446.92 
 อัตราปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)     0.0555555555518081                         0.037 
 อัตราปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ                                    ร้อยละ 55.64              ร้อยละ 40.57 

 

ในการนี้ บริษัทก าหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลดังกล่าวทั้งที่เป็นเงินสด 
และเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท
ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ก าหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียด วันที่ 

วันขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มีนาคม 2559 
ก าหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) 

14 มีนาคม 2559 

ปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2559 
จ่ายเงินปันผล 9 พฤษภาคม 2559 
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 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ก า รจ ัดสรร เ ง ินก า ไรส ุทธ ิป ระจ าป ี 2558 และอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.0555555555518081 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 65,888,058.44 บาท 
และก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 
มีนาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอน
หุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายปันผลทั้งที่เป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัทใน
วันท่ี 9 พฤษภาคม 2559  อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจาก
ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 4.2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่าย 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลทั้งที่ เป็นเงินสด 
และเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ปัจจุบันทุนจด
ทะเบียนที่เหลืออยู่ของบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 14,014,948 หุ้น ซึ่งเป็น
หุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ซึ่งปัจจุบัน
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวส้ินอายุไปแล้ว  ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 
แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ได้ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว
โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นท้ังหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 
เว้นแต่ กรณีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึงต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
14,014,948 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,185,985,052 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 14 ,014,948 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลด
ทุนจดทะเบียนบริษัท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,200 ,000 ,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 1,185,985,052 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 
14,014,948 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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 4.3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายทั้งหมดตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ในระเบียบวาระที่ 4.2 ข้างต้น บริษัทจึงต้องด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้  ให้บุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน   1,185,985,052 บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อยแปดสิบห้าล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันหา้สิบ
สองบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 1,185,985,052 หุ้น (หน่ึงพันหน่ึงร้อยแปดสิบห้าล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันหา้สิบ
สองหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามัญ 1,185,985,052 หุ้น (หน่ึงพันหน่ึงร้อยแปดสิบห้าล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันหา้สิบ
สองหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ                           - หุ้น ( - )” 

  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 4.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล หลังจากที่ได้ท าการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
น าออกจ าหน่าย บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 59,299,253 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 1,185,985,052 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,245,284,305 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญจ านวน 59,299,253  หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1  บาท  เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล
เป็นหุ้นสามัญของบริษัท 



06 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนบริษัทอีกจ านวน 59,299,253 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,185,985,052 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,185,985,052 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,245,284,305 บาท แบ่งออกเป็น 1,245,284,305 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

 4.5  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ     
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 4.4 ข้างต้น บริษัทจึงต้องด าเนินการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน ท้ังนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าส่ังของนายทะเบียน 

 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 
จ านวน   

1,245,284,305 บาท (หนึ่งพันสองร้อยส่ีสิบห้าล้านสอง
แสนแปดหมื่นส่ีพันสามร้อยห้าบาท
ถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 1,245,284,305 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยส่ีสิบห้าล้านสอง
แสนแปดหมื่นส่ีพันสามร้อยห้าหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุ้นสามัญ 1,245,284,305 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยส่ีสิบห้าล้านสอง
แสนแปดหมื่นส่ีพันสามร้อยห้าหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธ ิ - หุ้น ( - )” 

  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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 4.6   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ตามที่ได้
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระท่ี 4.1 และวาระที่ 4.4 ข้างต้น ตามล าดับ จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว จ านวน 59,299,253 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทในอัตราจัดสรร 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล  คิดค านวณเป็นเงินเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น 
รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 59,299,252.60 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่
สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 
บาท 

ทั้งนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (1) การก าหนด
ระยะเวลาการจ่ายปันผล การเปล่ียนแปลงวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record 
Date) รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผล
ดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่
จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นค าขอ
อนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น  

ทั้งนี้ แบบรายงานการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

บริษัทก าหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงิน   
ปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลดังกล่าวทั้งที่เป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญ
ของบริษัทในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่
แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 59,299,253 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดค านวณเป็นเงินเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น 
รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 59,299,252.60 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่



08 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559

สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 
บาท และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ  

  การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อหมุนเวียนในบริษัท และพัฒนา
โครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2559 และต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ ากว่าแหล่ง
เงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องระดม
เงินทุนโดยการออกหุ้นกู้ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องระดมเงินทุนโดยการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดตราสารดังนี้ 

ประเภท   :  หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อย 
  สิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมี หรือไม่มี 
ผู้ถือแทนผู้ถือหุ้นกู้ 

สกุลเงิน   :  เงินบาท  

จ านวนเงินรวม  :  ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  

อัตราดอกเบี้ย  :   ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
อายุ   :   ไม่เกิน  3  ปี 

วิธีการจัดสรร    :   เสนอขายในประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน    
และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดย
อาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียว  หรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก 
ต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจาก
หน่วยงานราชการใดๆที่เกี่ยวข้อง 

การช าระคืนเงินต้น  :  ทยอยคืนเงินต้นหรือช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนด 

การไถ่ถอนก่อน  :  ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ 
ครบก าหนดอายุ       ก าหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ       

 ก าหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกใน  
 แต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือ   
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สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 
บาท และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ  

  การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อหมุนเวียนในบริษัท และพัฒนา
โครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2559 และต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ ากว่าแหล่ง
เงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องระดม
เงินทุนโดยการออกหุ้นกู้ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องระดมเงินทุนโดยการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดตราสารดังนี้ 

ประเภท   :  หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อย 
  สิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมี หรือไม่มี 
ผู้ถือแทนผู้ถือหุ้นกู้ 

สกุลเงิน   :  เงินบาท  

จ านวนเงินรวม  :  ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  

อัตราดอกเบี้ย  :   ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
อายุ   :   ไม่เกิน  3  ปี 

วิธีการจัดสรร    :   เสนอขายในประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน    
และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดย
อาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียว  หรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก 
ต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจาก
หน่วยงานราชการใดๆที่เกี่ยวข้อง 

การช าระคืนเงินต้น  :  ทยอยคืนเงินต้นหรือช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนด 

การไถ่ถอนก่อน  :  ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ 
ครบก าหนดอายุ       ก าหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ       

 ก าหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกใน  
 แต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือ   

 ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ี  
 เกี่ยวข้อง 

การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ :  บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/ 
  หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหน้ีอื่นใด 

เงื่อนไขพิเศษ  :  ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินท่ี 
ได้รับอนุมตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตาม
จ านวนที่ได้ไถ่ถอนหรือช าระคืน 

วัตถุประสงค์ :   1.   เพื่อช าระคืนหนี้เดิม  ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท 

     2.   เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับพัฒนาโครงการปัจจุบัน และโครงการ
ใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 

 ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทมี
อ านาจดังต่อไปนี้ 

(1) การก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การ
ก าหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้  จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้
หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆตามที่จ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการน าหุ้น
กู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย หรือ 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนุญาต 
เปิดเผยข้อมูลและด าเนินการอื่นใดกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษทัข้อ 43 ได้ก าหนดให้การออกหุ้นกู้ของบริษัทให้เป็นไปตามมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ ง ผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี     
ประจ าปี 2559 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งให้  บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด โดยนายพีระเดช               
พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ในปี 2558 (เป็นเวลา 1 ปี) หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
6838 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2554-2558 (เป็นเวลา 5 ปี) หรือ       
นายพจน์  อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ในปี 2549-2551และ ปี 2558 (เป็นเวลา 4 ปี) เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจ าปี 
2559   

  เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด  

    ทั้งนี้ ปี 2559 ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 1,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก        
ปี 2558 จ านวน 60,000 บาท โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัท
ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จ านวน 1,190,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จ านวน 26,640 บาท 

  ทั้งนี้  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง          
ของบริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด  โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัท ให้แก่บริษัท       
สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จ านวน 131,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่        
ค่าพาหนะเดินทาง จ านวน 1,854 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี  โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท 
รวมทั้ ง ได้ ให้ความเห็น เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษั ทแ ล้ว  เพื่ อขออนุมัติ แต่ งตั้ ง                        
นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์  หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพจน์  อัศวสันติชัย         
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี  ประจ าปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีจ านวน 1,250,000 บาท ส าหรับค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้           
นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์  อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ ง ผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี     
ประจ าปี 2559 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งให้  บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด โดยนายพีระเดช               
พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ในปี 2558 (เป็นเวลา 1 ปี) หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
6838 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2554-2558 (เป็นเวลา 5 ปี) หรือ       
นายพจน์  อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ในปี 2549-2551และ ปี 2558 (เป็นเวลา 4 ปี) เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจ าปี 
2559   

  เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด  

    ทั้งนี้ ปี 2559 ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 1,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก        
ปี 2558 จ านวน 60,000 บาท โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัท
ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จ านวน 1,190,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จ านวน 26,640 บาท 

  ทั้งนี้  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง          
ของบริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด  โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัท ให้แก่บริษัท       
สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จ านวน 131,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่        
ค่าพาหนะเดินทาง จ านวน 1,854 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี  โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท 
รวมทั้ ง ได้ ให้ความเห็น เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษั ทแ ล้ว  เพื่ อขออนุมัติ แต่ งตั้ ง                        
นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์  หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพจน์  อัศวสันติชัย         
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี  ประจ าปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีจ านวน 1,250,000 บาท ส าหรับค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้           
นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์  อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท 

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2559 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2559 

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

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ ์  ประธานกรรมการ  
2. นายวจิิตร วิชัยสาร  กรรมการ และกรรมการอิสระ 
3. นายรังสรรค ์ นันทกาวงศ ์ กรรมการ 

 

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ  และผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
(รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) 

อนึ่ง ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจ าปี 2558 

 และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
ระหว่างวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด        

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกบั
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

การลงมติ  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 (3) ได้ก าหนดให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น 
ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชมุหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวาง
เป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 
แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ  
และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มี
คุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ    50,000    บาท  ต่อครั้งการประชุม 
  2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ     20,000   บาท  ต่อครั้งการประชุม 
      (ไม่มีค่าตอบแทนรายปีส าหรับกรรมการ) 
  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. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  30,000   บาท  ต่อครั้งการประชุม 
10. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  20,000    บาท  ต่อครั้งการประชุม                                             

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอมา  

 การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 ได้ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมตขิองที่ประชมุผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ  

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ
จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น 

 เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดท ารายงานประจ าปี 
(Annual Report) และรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้
จัดท ารายงานประจ าปี 2558 และรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2558 และ
รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2558 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่   

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

 เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซ.อัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 
 โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 403, 401 และ 404  โทรสาร 0-2993-5089 
 อีเมล์ : ir@ncgroup.co.th 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร หรือ นายกอบศักดิ์              
พงศ์พนรัตน์ หรือ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อม
หนังสือฉบับนี ้และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม  
 
     

             ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                              

 

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

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์
โทรศัพท์ 0-2531-5533, 0-2993-5080-7 ต่อ 403, 401 และ 404 
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              บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385 
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                                                             โทรศัพท์  +66(0) 2993-5080-7  โทรสาร  +66(0) 2993-5089   www.ncgroup.co.th 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  23 เมษายน  2558  เวลา 14.30 – 15.40 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล   
แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

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

ประธานกรรมการสรรหา และ 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

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

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ 
6. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ /1 กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร) 
7. นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

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

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

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 

1.    นางสาววันนิสา งามบัวทอง              ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

2.   นางสาวณัฐวดี จอมชนะ  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
     บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

 
 
 
 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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เร่ิมการประชุม  เวลา 14.30 น. 

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 102 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 
872,153,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.54 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียก
ช าระแล้วของบริษัทมีจ านวนทั้ง ส้ิน 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท           
นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ 
ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ด าเนินการประชุม 

 ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง
ดังต่อไปนี ้ 

1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่งหุ้น
เป็นหน่ึงเสียง โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและ
ได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพรอ้มการลงทะเบียนเขา้ประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นดว้ย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่าน ผู้ถือหุ้น
เห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตร
ลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับ
มอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะท าการจัดเก็บบัตรลงคะแนน
ของทุกท่านเพื่อท าการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน  

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง   
หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีท าหนังสือ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ 
ได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นขอให้แนะน าตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดย
ค าถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระท่ีก าลังพิจารณา 

3. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 และชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา 

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น 
หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2557 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

เหน็ดว้ย 872,142,202      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 99.9987    
ไม่เหน็ดว้ย -                     เสยีง คดิเปน็ร้อยละ -            
งดออกเสยีง 11,097               เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 0.0013      
รวม 872,153,299      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 100.0000   

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯใน
รอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2557 เท่ากับ 3,466 ล้าน
บาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งมียอดขาย 3,803 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 

 ผลการด าเนินงานด้านการโอน : มีอัตราการเติบโตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง 
คือ โตร้อยละ 3 ร้อยละ 7 และร้อยละ 11 ในปี 2555-ปี 2557 โดยในปี 2557 มียอดโอน
รวม 1,816 ล้านบาท สูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา 

 ปี 2557 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนใน 3 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 2,757 ล้านบาท 
ดังนี้ 1.) โครงการดิอามองต์  ประเภทคอนโดมิเนียม 227 หน่วย มูลค่าโครงการ 483 
ล้านบาท  2)โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ นีวา ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 231 หน่วย 
มูลค่าโครงการ 669 ล้านบาท  3) โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า สาย 5 ประเภท
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ 466 หน่วย มูลค่าโครงการ 1,605 ล้านบาท ซึ่งทุก
โครงการได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้า 

 เป้าหมายการด าเนินงานปี 2558 : บริษัทฯตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 3,400 ล้านบาท      
และตั้งเป้าการโอน ที่ 2,200 ล้านบาท ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการใหม่ 
ได้แก่ โครงการบ้านระดับราคาต่ ากว่า 5 ล้าน จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ      
บ้านฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด จ านวน 128 
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หน่วย มูลค่าโครงการ 674 ล้านบาท และโครงการบ้านระดับราคาสูงกว่า 5 ล้าน จ านวน 
2 โครงการ ได้แก่ โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 3 และ วิลเลจ 4 

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1) นายนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเกี่ยวกับการผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา ดังนี้ 1. ปัจจัยหลักที่ท าให้ยอดขายลดลง 9%  และ 2. จากรายงานประจ าปี หน้า 39 พบว่ามีรายได้
หลัก 3 ทาง คือ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งในปีนี้ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด มียอดขายลดลงเนื่องจากสาเหตุ
ใด หรือบริษัทฯ เน้นขายบ้านประเภททาวน์เฮ้าส์ มากขึ้น 

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบค าถาม สรุปสาระส าคัญดังนี้ : บริษัทฯ มียอดขายบ้านเดี่ยว 
บ้านแฝด ลดลง เนื่องจากความไม่เสถียรภาพทางการเมืองเมื่อต้นปี 2557 ที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีหลังมี
การปรับตัวดีขึ้นท าใหย้อดขายลดลงเพียงเล็กน้อย โดยลดลงร้อยละ  9 และส าหรับสัดส่วนยอดขายของสินค้าท่ี
ลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากท าเลที่ตั้งของโครงการ ซึ่งในการเปิดโครงการแต่ละโครงการบริษัทจะศึกษาว่าท าเล
ดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับสินค้าประเภทใด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และสามารถขายสินค้าได้
อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะมีการเปล่ียนท าเลใหม่ สืบเนื่องจากปิดโครงการ ท าใหต้้องจัดหาซือ้ที่ดินใหม่ โดย
ในปีที่ผ่านมาพบว่าท าเลที่เปิดใหม่นั้น มีความต้องการบ้านประเภททาวเฮ้าส์สูง บริษัทฯ จึงเปิดโครงการบ้าน
ประเภทที่มีทาวเฮ้าส์มากขึ้น จึงส่งผลให้มยีอดขายบ้านประเภททาวน์เฮ้าส์สูงขึ้น 

2) นายทรงวิทย์ แก้วพรรณา ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ก าลัง
ซื้อที่ลดลง  การแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างรุนแรง และสินค้าบ้านล้นสต๊อก บริษัทฯ มีความมั่นใจเพียงใดว่าผล
การด าเนินงานจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบค าถาม สรุปสาระส าคัญดังนี้ : ในปีที่ผ่านมา จากความไม่
เสถียรภาพทางการเมืองท าให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซา แต่หลังจากที่สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ           
บริษัทฯ มีการท าการตลาดใหม่ โดยปรับรูปแบบสินค้า ท าให้มียอดขายเพิ่มขึ้น และจากการประเมินสถานการณ์  
ของปี 2558 คาดว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้วางเป้าหมายที่สูงมากเกินไป มี
ความเหมาะสมกับสภาวะตลาด รวมถึงมีการปรับรูปแบบสินค้าด้วยเช่นกัน อีกทั้งโครงการใหม่ที่จะเปิดได้มีการ
ปรับรูปแบบสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดที่ยังมคีวามต้องการอยู่ ดังนัน้บริษัทฯ จึงมองว่าตลาดน่าจะเป็นตัวบ่งบอก
ที่ดี ที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2 ได้ตอบค าถามเพิ่มเติม  
สรุปสาระส าคัญดังนี้ : ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ จะเปิดโครงการใหม่ จ านวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นประเภทแนวราบ
ทั้งหมด โดยยอดขายในปีน้ีคาดว่าน่าจะเป็นยอดขายประเภทแนวราบประมาณร้อยละ 70 อีกทั้งโครงการที่เปิดใน
ประเภทแนวราบเป็นท าเลที่บริษัทฯ เปิดขายอยู่ต่อเนื่อง ซึ่งในปีท่ีผ่านมามียอดขายค่อนข้างดี โดยในปัจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่ามีการเติบโต และมียอดขายดีขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงคาดว่า
ยอดขายน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ     ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรับทราบรายงาน 
ประจ าปีของคณะกรรมการตามที่เสนอมา   
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปสีิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจ าปี
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 สรุปสาระส าคัญดังนี้  

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ได้ท าการตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี 2557 ส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ให้ความเห็นว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงิน 
ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อน
การประชุม ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ  

-  รายการท่ีส าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  รายการท่ีส าคัญในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

- สรุปอัตราส่วนที่ส าคัญทางการเงิน 

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) นายทรงวิทย์ แก้วพรรณา ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงิน ประจ าปี 2557 ดังนี ้   
1. บริษัทมีการก าหนดสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนหรือไม่ว่าจะต้องมีสัดส่วนไม่เกินเท่าไร  2. ที่ดินที่รอการพัฒนาในแต่
ละจังหวัด มีท าเลที่ตั้งที่ไหนบ้าง 

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบค าถาม สรุปสาระส าคัญดังนี้ : บริษัทฯ ก าหนดหนี้สินต่อทุน
ไว้ไม่เกิน 1.5 เท่า ทั้งนี้ หน้ีสินต่อทุนทีเ่พิ่มมาเป็น 1.2 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนและขยายโครงการมาก
ขึ้น ซึ่งการขยายโครงการในแต่ละโครงการต้องมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น ส าหรับการลงทุนเรื่องการถมดิน สร้าง
สาธารณูปโภคล่วงหน้า ท าบ้านตัวอย่าง เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ จะมีการขยายกิจการหรือเปิดโครงการใหม่ จึงท า
ให้อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนสูงขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีความเส่ียงมากนัก ยังอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 

ส าหรับสต๊อกที่ดินที่มีอยู่ บริษัทฯ มีการซื้อใหม่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นที่ดินที่ซื้อมาเพื่อ
พัฒนาต่อเนื่อง เช่น ที่ดินที่พุทธมณฑล สาย 5 ซึ่งเปิดโครงการแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ลูกค้า ขณะนีม้ียอดขายมากกว่าร้อยละ 60 และเริ่มมีการทยอยโอนกรรมสิทธิอ์ย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายในส้ินปีนี้
จะมีสินค้าคงเหลืออยู่ไม่มากนัก ฉะนั้นบริษัทฯ จึงเตรียมเปิดโครงการใหม่ เนื่องจากความต้องการบ้านในท าเล
ดังกล่าวค่อนข้างสูง และส าหรับในส่วนที่ดนิในพื้นท่ีอื่นๆ ได้แก่ ที่ดินล าลูกกา คลอง 4 และที่ดินล าลูกกา คลอง 6 
ซึ่งเป็นโครงการท่ีเปิดขายอยู่แล้วและก าลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และที่ดินพัทยา จ.ชลบุรี และที่ดินรังสิตคลอง 3 
ซึ่งเป็นที่ดินท่ีมีท าเลศักยภาพทีด่ี  

2) นายชัยณรงค์ โรจจวัฒน์ ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามเกี่ยวกับที่ดินที่พัทยาว่ามีการพัฒนา
อย่างไรบ้าง 

 ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบค าถาม สรุปสาระส าคัญดังนี้ : บริษัทฯ มีที่ดินที่พัทยา 22 ไร่ 
ซึ่งขณะนี้พัฒนาประเภทคอนโดมิเนียมไปแล้ว 4 ตึก โดยแบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรก จ านวน 2 ตึก ใช้ที่ดินกว่า 4 ไร่ 
ซึ่งสร้างเสร็จแล้วในเดือนมีนาคม ขณะนี้มียอดขายแล้ว 90% และเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะสามารถ
โอนกรรมสิทธิ์ได้หมดภายในปีนี้ ส่วนเฟส 2 ด าเนินการเปิดขายแล้วใช้ที่ดินประมาณ 4 ไร่เศษ ซึ่งขณะนี้ก าลัง
ก่อสร้าง และส าหรับในส่วนของที่ดินท่ีคงเหลืออยู่จะด าเนินการพัฒนาเฟส 3 เฟส 4 ต่อไป 
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3) นายนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินระยะส้ัน 
จากในรายงานประจ าปีหน้า 124 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะส้ันจากกรรมการเนื่องจากสาเหตุใดและมีข้อดี
ข้อเสียอย่างไร 

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบค าถาม สรุปสาระส าคัญดังนี้ : บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะ
ส้ันจากกรรมการ ในกรณีเร่งด่วน เนื่องจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินค่อนข้างใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติ  
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้มีการติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อเปล่ียนจากการกู้ยืมกรรมการเป็นกู้ยืมสถาบัน
การเงินแทน  

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมมมีติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปส้ิีนสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลง
มติดังนี้  

เหน็ดว้ย 872,162,209      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 99.9987    
ไม่เหน็ดว้ย -                     เสยีง คดิเปน็ร้อยละ -            
งดออกเสยีง 11,097               เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 0.0013      
รวม 872,173,306      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 100.0000   

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนนิงานป ี2557 และการจ่ายเงินปันผล 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี ้

  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน
จดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น 

จากผลการด าเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลก าไรสุทธิจ านวน 
118,174,415.63 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 5.9 ล้านบาท ส าหรับผลประกอบการปี 2557 ท าให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมี
ทุนส ารองตามกฎหมาย 60,250,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.02 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 
1,200,000,000 บาท)  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และ
ส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ  เช่น  
ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการด าเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสุทธิ 
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จ านวน 114,065,789.61 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.037 บาท โดยก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ   ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติการจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2557 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง
ลงมติดังนี้  

เหน็ดว้ย 872,162,209      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 99.9987    
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเปน็ร้อยละ -
งดออกเสยีง 11,097               เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 0.0013      
รวม 872,173,306      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 100.0000   

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 

2558 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2558 โดยแถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุม
สามัญประจ าปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง
ในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มี
กรรมการท่ีออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นายกอบศกัดิ์ พงศ์พนรัตน ์  กรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายวเิชยีร ศิลาพัชรนันท์  กรรมการ 
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  กรรมการ 

ทั้งนี้ บริษัท ขอชี้แจงเหตุผลในการเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
อิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว มีความส าคัญกับบริษัทเป็นอย่าง
มาก ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ ได้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

 อีกทั้งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็น
รายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง 
และมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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เลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ
เนื่องจากกรรมการจ านวนสองท่าน ได้แก่ นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจึงของดออกเสียงในการเลือกตนเองกลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

              มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2558 จ านวน 3 
ท่าน ได้แก่ 1) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการและกรรมการอิสระ  2) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ 
3) นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของ
กรรมการแต่ละท่าน ดังนี้  

1) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์   กรรมการ และกรรมการอิสระ 

เหน็ดว้ย 872,162,209      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 99.9987    
ไม่เหน็ดว้ย -                     เสยีง คดิเปน็ร้อยละ -            
งดออกเสยีง 11,097               เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 0.0013      
รวม 872,173,306      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 100.0000   

2) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์  กรรมการ  

เหน็ดว้ย 871,662,209      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 99.9414    
ไม่เหน็ดว้ย -                     เสยีง คดิเปน็ร้อยละ -            
งดออกเสยีง 511,097             เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 0.0586      
รวม 872,173,306      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 100.0000   

3) นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  กรรมการ 

เหน็ดว้ย 843,962,209      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 96.7654    
ไม่เหน็ดว้ย -                     เสยีง คดิเปน็ร้อยละ -            
งดออกเสยีง 28,211,097        เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 3.2346      
รวม 872,173,306      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 100.0000   
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

 ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2558 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น 
ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน         
ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2558 ในอัตราเดียวกับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 50,000   บาท ต่อครั้งการประชุม 
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  20,000   บาท ต่อครั้งการประชุม  

                         (โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีส าหรับกรรมการ) 
3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000   บาท ต่อครั้งการประชุม 
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ  20,000   บาท ต่อครั้งการประชุม 
5. ค่าตอบเเทนรายปีประธานกรรมการ               ่อป  
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 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคดิเห็น หรือสอบถามเพิม่เตมิ 

มติ   ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 ตามที่
เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

เหน็ดว้ย 872,162,209      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 99.9987    
ไม่เหน็ดว้ย -                     เสยีง คดิเปน็ร้อยละ -            
งดออกเสยีง 11,097               เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 0.0013      
รวม 872,173,306      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 100.0000   
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2558 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี ้

   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ      
นายพีระเดช พงศ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4891 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจ าปี 2558 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว            
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จะก าหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้
ด าเนินงานแทน 

  เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับ     
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่าง
ดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด  

    ทั้งนี้ ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 1,190,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น
จากปี 2557 จ านวน 120,000 บาท  

 มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

1)   นายนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชี ซึ่ง
เพิ่มขึ้นประมาณ 120,000 บาท หรือมากกว่าร้อยละ 10 อยากทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไร 

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบค าถาม สรุปสาระส าคัญดังนี้ : ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เพิ่ม
สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น ท าให้รายการทางบัญชีหรือภาระทางบัญชีมากขึ้น  

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

เหน็ดว้ย 872,152,209      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 99.9976    
ไม่เหน็ดว้ย 10,000               เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 0.0011      
งดออกเสยีง 11,097               เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 0.0013      
รวม 872,173,306      เสยีง คดิเปน็ร้อยละ 100.0000   
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วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

ประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ  

  โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1) คุณวิชัย รตะไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวคิดหรือนโยบายที่พัฒนาโครงการ
แนวราบและแนวสูงในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบค าถาม สรุปสาระส าคัญดังนี้ : บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบมาก่อน ซึ่งแนวราบเป็นที่ต้องการมากกว่าแนวสูง แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทฯ 
เร่ิมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวสูงด้วยเช่นกัน และพร้อมที่จะพัฒนาทั้ง 2 รูปแบบ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของ
การตลาดและท าเลที่ตั้งของที่ดิน 

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในเขตปริมณฑล แต่ ณ ปัจจุบันราคาที่ดินภายในกรุงเทพฯ ค่อนข้างสูง 
ไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแนวราบ บริษัทฯ จึงมีกระจายความเส่ียงไปในแต่ละพื้นทีท่ี่ดีกว่า โดยพัฒนาโครงการใน
เขตปริมณฑลเป็นหลัก ส าหรับในเขตกรุงเทพฯ จะพิจารณาในล าดับต่อไป ถ้าหากมีท าเลที่ดี และมีศักยภาพ  

2)     คุณทรงวิทย์ แก้วพรรณนา ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามเกี่ยวกับการเจรจาหาพันธมิตรตามที่เป็นข่าว
หน้าหนังสือพิมพ์ และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพันธมิตรอย่างไร  

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบค าถาม สรุปสาระส าคัญดังนี้ :   บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาพันธมิตรร่วมลงทุน โดยพิจารณาจากการเพิ่มศักยภาพให้กับบริษัทมากขึ้น และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะเสียประโยชน์  หรือมิให้ผู้ที่มาร่วมทุนได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายเดยีว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พิจารณา
และค านึงถึงภาพรวมของผู้ถือหุ้นควรได้รับประโยชน์ไปด้วยกัน แต่เนื่องจากขณะนี้ยังเป็นเพียงการเจรจา  ยังไม่มี
ความคืบหน้าใดๆ จึงไม่สามารถสรุปหรือให้รายละเอียดได้    

            ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 111 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 872,173,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.54 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 
 

             ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิม่เตมิ หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชมุเพื่อ
พิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม 
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ปิดประชุมเวลา 15.40 น. 

 
 
 

ลงชื่อ        ประธานท่ีประชุม 
( นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์ ) 

 
 
 
ลงชื่อ ___________________________ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            ( นายวิเชยีร  ศิลาพัชรนันท์ ) 
 
 
 
 
ลงชื่อ                                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              ( นางฐาปนีย์ สีตภวังค)์ 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 11 มีนาคม 2559  
 
 

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1/765 หมู่ที่17         
ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนท่ีได้รับอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 จากเดิมเป็นดังนี้  

1.  การลดทุนและเพิ่มทนุ 

1.1 สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น
ได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งปัจจุบันทุนจดทะเบียนที่เหลืออยู่ของ
บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 14,014,948 หุ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติ
ใหด้ าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 1,185,985,052 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 14 ,014,948 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

1.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 59,299,253 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดมิจ านวน 1,185,985,052 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,245,284,305 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญจ านวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน หุ้นสามัญ 59,299,253 1 59,299,253 
 แบบมอบอ านาจทั่วไป  
 (General Mandate) 

- - - - 
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2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจ านวน 59,299,253 หุ้น (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)        
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 59,299,253 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 2.1  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นเดิม 59,299,253 20 : 1 1 
 

โปรดดู 
หมายเหต ุ1 

 

 

หมายเหตุ 1 บริษัทก าหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผล
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 2.2 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเป็นเงินสดแทนการ
จ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท  

3. ก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิการเพิ่มทนุและการจัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

 ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 15 มีนาคม 2559 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต 
(ถ้าม)ี 

4.1 การยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม  

เพื่อรองรับการจัดสรรปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท 

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 7.1 นโยบายเงินปันผล  

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และส ารองตาม
กฎหมายของงบการเงินรวม ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย  

 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

 7.3 อื่นๆ  

 - ไม่มี - 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 -ไม่มี- 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 (เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2559) 
26 กุมภาพันธ์ 2559 

2 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าป ี2559 และสิทธิในการรับปันผล (Record Date) 

14 มีนาคม 2559* 

4 วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น  

15 มีนาคม 2559 

5 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 21 เมษายน 2559 
6 จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ 
ภายใน 14 วันนับแตว่ันท่ี 
ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมีมต ิ

7 ก าหนดจ่ายปันผล 9 พฤษภาคม 2559 
    *การให้สิทธิรับปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

  

ลายมือชื่อ .............................................. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
          (นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม) 

                                   กรรมการ 
 
 

                                                  ลายมือชื่อ.............................................. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
            (นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์) 

                     กรรมการ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7 

 

ประวัติกรรมการ 
    
 
ชื่อ   นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์                                                  
ต าแหน่ง ที่เสนอแตง่ตั้ง ประธานกรรมการ    
วัน เดือน ปีเกิด  4 สิงหาคม 2487 
อาย ุ   71 ปี  
สัญชาต ิ   ไทย 
ที่อยู ่  420 ถนนเทศบาลนิมติเหนือ  แขวงลาดยาว เขตจตจุักร    

  กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา 

     Master of Engineering (Hydraulic Engineering),  Asian Institute of Technology  (AIT) 
    ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ชลศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

(วปรอ.399)  
 

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 

 
จ านวนปี/วาระทีเ่ป็นกรรมการ  12 ปี 5 เดือน / 5 วาระ 

ประสบการณ์การท างาน 
 2550 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ 

  บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 2550 - 2554   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 2546 - 2550                กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 2545 - 2547                ผู้ว่าการ การประปานครหลวง 
 

การถือหุน้ในบริษทั ไม่มี  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2558  
 การประชุมคณะกรรมการบรษิัท  5/6 ครั้ง   

 

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7
ประวัติกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น( ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ี
แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ

ของบริษัท จ านวน ประเภท
กรรมการ จ านวน ประเภทกรรมการ 

ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี 
         

 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองความสัมพนัธ ์
 

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ / ค าอธิบาย 
1 การถือหุ้นในบริษัท       ไม่มี 
  1.1 จ านวนหุ้น      
  1.2 สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย ไม่เป็น 
3 
 
 

เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืที่ 
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
 

ไม่เป็น 
 

4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ ไม่มี 
  การใหกู้้ยืมเงินหรือการกู้ยมืเงิน      
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เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7 
 

ประวัติกรรมการ 
  
                                                                                        
ชื่อ   นายวิจติร วิชัยสาร   
   
ต าแหน่ง ที่เสนอแตง่ตั้ง กรรมการ และกรรมการอิสระ   
    
 

วัน เดือน ปีเกิด  27 เมษายน  2489 

 

อาย ุ   70 ปี  
 

สัญชาต ิ   ไทย 
ที่อยู ่   114 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี
ประวัติการศึกษา 

 The Executive Master of Business Administration (EMBA) Asian Institute of 
Technology (AIT) 

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยปอ้งกันราชอาณาจักร 

(วปรอ.) รุ่นท่ี 42 
 ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management 

 
การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 2/2551 
 IT Governance : A Strategic Part Forward 
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ประวัติกรรมการ
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จ านวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ 8 ปี 6 เดือน / 3 วาระ 
 
ประสบการณ์การท างาน 

       2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

       2549 - 2551  กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 
     2547 - 2549  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
       2546 - 2547  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน ี
       2544 - 2546  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 

 

การถือหุน้ในบริษทั ไม่มี  
 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  
การเข้าร่วมประชุม ปี 2558  

 การประชุมคณะกรรมการบรษิัท 6/6 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  2/2 ครั้ง  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น 
บริษัทจดทะเบียน 

  
กิจการอื่น 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ
ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

จ านวน 
ประเภท
กรรมการ จ านวน ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี  - ไม่มี - ไม่มี 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองความสัมพนัธ ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ / ค าอธิบาย 
1. การถือหุ้นในบริษัท       ไม่มี 
  1.1 จ านวนหุ้น      
  1.2 สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทัง้หมด    
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทยอ่ย ไม่เป็น 
3. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง  ไม่เป็น 
  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า      

   
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ ไม่มี 
  การใหกู้้ยืมเงินหรือการกู้ยมืเงิน)      
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เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7 
 

ประวัติกรรมการ 
  
ชื่อ   นายรังสรรค์ นันทกาวงศ ์
 

ต าแหน่ง ที่เสนอแตง่ตั้ง กรรมการ       
 

วัน เดือน ปีเกิด  3 ตุลาคม 2504 

 

อาย ุ   54 ปี  
 

สัญชาต ิ   ไทย 
ที่อยู ่   69/738 หมู่ที่ 3 ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาโท การวางผังเมือง  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

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  

 

จ านวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ 12 ปี 5 เดือน / 6 วาระ 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 2546– ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร 

 และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 2541– ปัจจุบัน  กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท เอ็น.ซ.ี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท ์จ ากัด 

 2541– ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ  
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิง่ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 2551 – 2554                  นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
สมาคมบริหารทรัพย์สิน (PMA) 

 2537 – 2546  รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบตัิการ 1 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง จ ากดั  
 

การถือหุน้ในบริษทั ไม่มี  
 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  
การเข้าร่วมประชุม ปี 2558  

 การประชุมคณะกรรมการบรษิัท 6/6 ครั้ง 
 

 

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7
ประวัติกรรมการ
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น 
 

บริษัทจดทะเบียน 
  

กิจการอื่น 
การด ารงต าแหน่งในกจิการ
ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

จ านวน 
ประเภท
กรรมการ จ านวน ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี  - 2 แห่ง 
กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย 
 กรรมการผู้จดัการ  ไม่มี 

      - บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด   
       กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ   
      - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิง่ แมเนจเม้นท์ จ ากัด   

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองความสัมพนัธ ์
 

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ / ค าอธิบาย 
1. การถือหุ้นในบริษัท       ไม่มี 
  1.1 จ านวนหุ้น      
  1.2 สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทัง้หมด     
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย ไม่เป็น 
3. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง  เป็นกรรมการบริหาร และ 
  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า     รองกรรมการผู้จัดการ  

  สายปฏิบัติการ 1 
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ ไม่มี 
  การใหกู้้ยืมเงินหรือการกู้ยมืเงิน)      
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 
นิยามกรรมการอิสระ 

 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจโดยอิสระของตน กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งที่
เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวสอดคล้องตามข้อก าหนดขั้นต่ าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
    

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                     . 

          เขียนท่ี                                                                       .  
          วันท่ี                  เดอืน                               พ.ศ.           . 

 
(1) ข้าพเจ้า                                                                                              สัญชาติ                                                   .

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

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                           เสียง ดังนี ้
 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม) 
 

(1)                                                                                                     อายุ                                                       ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี                                       ถนน                                            ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                           จังหวัด                                              รหัสไปรษณีย์                            หรือ 
(2)                                                                                                     อายุ                                                       ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี                                       ถนน                                            ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                           จังหวัด                                              รหัสไปรษณีย์                            หรือ 
(3)                                                                                                     อายุ                                                       ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี                                       ถนน                                            ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                           จังหวัด                                              รหัสไปรษณีย์                                  . 
 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการป ระชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา14.30 น.                 
ณ ห้องเมจิก 3  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
  (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ  

  (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง   

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
  (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

(   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 
  4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย และการจ่ายปันผล                

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

4.2 พิจารณาอนุมัติการลดทุน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้น าออกจ าหน่าย 
(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

4.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน         
จดทะเบียนของบริษัท 
(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

4.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

4.5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

4.6  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผล 

(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท 

(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 
  (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2559  

  (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   (   )  การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
  (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
   (   )  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
           1.  นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ  
    (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

           2.  นายวิจิตร วิชัยสาร  กรรมการ และกรรมการอิสระ  
    (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

           3.  นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ 
    (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559  
  (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

 วาระที ่9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  (   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6)   ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ี        
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร 
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กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

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

 

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

 

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

 

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ 
                            ( ......................................................... ) 
 
หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน           
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน          

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559  ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.  ณ ห้องเมจิก 3         
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
 
วาระที่                    เรื่อง                                                                                                                                                    . 

(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

 

วาระที่                    เรื่อง                                                                                                                                                    . 
(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

 

วาระที ่                   เรื่อง                                                                                                                                                    . 
(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

 

วาระที่                    เรื่อง                                                                                                                                                    . 
(   ) (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

 

วาระที่                    เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ                                                                                                                                         
 (   )  การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
  (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
 
 
 

 



42 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559
  

 
 (   )  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 ชือ่กรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

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

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน  ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์  2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และเพื่อให้การประชุม      
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควร
ก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความ
เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 
(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  หรือบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ   -  ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัวหรือ 
  ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
             -  หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
 (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ   - ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัวหรือ 
                                 ส าเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบอ านาจ 
             - หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

2. นิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี

อ านาจลงนาม 
2.2 กรณีมอบฉันทะทั่วไป 

(ก) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี

อ านาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

(ค) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าข้ึนในต่างประเทศ 
ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 
หมายเหตุ   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับ
มอบฉันทะในข้อ (3) ของหนังสือมอบฉันทะ ท้ังนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ประวัติกรรมการ 

  

ชื่อ  ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร 
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหา  
 และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วัน เดือน ปีเกิด 21 เมษายน 2483 
อายุ 76 ปี   
สัญชาติ ไทย   
ที่อยู่ 89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมนีบุรี กรุงเทพฯ 
ประวัติการศึกษา    

 Ph.D. University of Illinois 
 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/วาระท่ีเป็นกรรมการ 8 ปี 11 เดือน / 3 วาระ  
ประสบการณ์การท างาน 

 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ หลักสูตรโครงการปริญญาเอก  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

 2550- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)   

 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 
 2547- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา 
บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จ ากัด (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  
การเข้าร่วมประชุม  ปี พ.ศ. 2558 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6/6 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง  
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม   ไม่มี 
 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

ประวัติกรรมการ 
  

 
ชื่อ   นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์   
ต าแหน่ง   กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการสรรหา 
วัน เดือน ปีเกิด  13 พฤษภาคม 2492 
อายุ   67 ปี 
สัญชาติ   ไทย  
ที่อยู่ 916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงศ์ 21แขวงถนนเพชรบุรี  
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
ประวัติการศึกษา 

 Master of Public  Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA 
 เนติบัณฑิต สมัยท่ี 25 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 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 12 ปี 5 เดือน / 6 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 (มหาชน)  

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  
การเข้าร่วมประชุม  ปี พ.ศ. 2558  

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม   ไม่มี 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ประวัติกรรมการ 

  

ชื่อ   นายวิจิตร วิชัยสาร  
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วัน เดือน ปีเกิด  27 เมษายน 2489 
อายุ   70  ปี 
สัญชาติ   ไทย  
ที่อยู่  114 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง 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. 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 2/2551 
 IT Governance : A Strategic Part Forward 

จ านวนปี/วาระท่ีเป็นกรรมการ  8 ปี 6 เดือน / 3 วาระ 
ประสบการณ์การท างาน    •     2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

                 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
    บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (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. 2558    

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง     
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม   เป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  
(วาระการประชุมท่ี7) 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
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กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
กรรมการ 

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

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 17.  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

  กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากน้ันให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารงคุณสมบัติของ 
กรรมการท่ีเป็นอิสระตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท่ี
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 
  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกัน

กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
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ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอน้ันจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้
ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หน่ึง (1) เดือนนับจากวันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 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  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จ าเป็นต้อง
ครบองค์ประชุม 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยมอบ
ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปน้ี 
ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนล าดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ ด 
(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 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ันนอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
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ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอน้ันจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้
ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หน่ึง (1) เดือนนับจากวันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 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  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จ าเป็นต้อง
ครบองค์ประชุม 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยมอบ
ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปน้ี 
ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนล าดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ ด 
(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 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ันนอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

  

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับน้ี หรือ
กรณีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุ้นกู้ 
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

 
การเพิ่มทุน และการลดทุน 

ข้อ 44 บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
(3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 45.  บริษัทอาจเสนอขายหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจ านวนท่ีผู้ถือหุ้น
แต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตาม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 46.  บริษัทอาจลดทุนของบรษัทจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ าลง หรือลดจ านวนหุ้นให้
น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท้ังน้ี บริษัทจะลดทุนลงไปให้ต่ ากว่าจ านวนหน่ึงในสี่ (1/4) ของทุนท้ังหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทุน
สะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามล าดับท่ีกฏหมายก าหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัท
อาจลดทุนให้เหลือต่ ากว่าจ านวนหน่ึงในสี่ (1/4) ของทุนท้ังหมดได้ 

ท้ังนี้ การลดทุนให้ต่ ากว่าหน่ึงในสี่ (1/4) ของทุนท้ังหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 47.  เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าท่ีของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับ
แต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยก าหนดเวลาให้ส่งค าคัดค้านภายในก าหนด (2) เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง
มตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในก าหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะ
สาม (3) วันติดต่อกัน 

 
 
 
 
 
 
 

  

ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอน้ันจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้
ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หน่ึง (1) เดือนนับจากวันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 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  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จ าเป็นต้อง
ครบองค์ประชุม 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยมอบ
ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปน้ี 
ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนล าดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ ด 
(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 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ันนอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
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เงินปันผล และเงินส ารอง 

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

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

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีก า ไร
พอสมควรท่ีจะกระท าเช่นน้ันได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือ
หุ้นคราวต่อไป 

ข้อ 50. เงินปันผลน้ันให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับน้ีส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ 

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

  นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอื่น
ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

  เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมายและ
ทุนส ารองส่วนล้ ามูลค่าหุ้นตามล าดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 

 
หุ้นกู้ 

ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

มติท่ีให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหน่ึงต้องใช้มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ         
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี 

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท า และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหน่ึงในรอบสิบสอง (12) เดือน         
อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

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
ท้ังหมดของท่ีประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานน้ีให้เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
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มอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าท่ีเก็บรักษาไว้ในท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้ง
ให้นายทะเบยีนบริษัทมหาชนจ 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.  ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

  

เงินปันผล และเงินส ารอง 

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

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

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีก า ไร
พอสมควรท่ีจะกระท าเช่นน้ันได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือ
หุ้นคราวต่อไป 

ข้อ 50. เงินปันผลน้ันให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับน้ีส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ 

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

  นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอื่น
ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

  เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมายและ
ทุนส ารองส่วนล้ ามูลค่าหุ้นตามล าดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 

 
หุ้นกู้ 

ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

มติท่ีให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหน่ึงต้องใช้มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ         
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี 

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท า และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหน่ึงในรอบสิบสอง (12) เดือน         
อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

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
ท้ังหมดของท่ีประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานน้ีให้เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 
 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่  21  เมษายน  2559 
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 

 
 

ลงทะเบียน 
( เริ่ม 12.30 น.) 

 
 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ 
 
 

ลงนามในใบลงทะเบียน 
 
 

รับบัตรลงคะแนน 
 
 

เข้าห้องประชุม 
 
 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.30 น.) 
 
 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 
 
 

กรณีที่มีผู้ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย        
หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นๆ 

ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
 
 
 

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ 
บัตรลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

 
 

 ประธานแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

แผนที่สถานที่ประชุม
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210



บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)
1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม. 26 
ตำ�บลคูคต อำ�เภอลำ�ลูกก� จังหวัดปทุมธ�นี 12130

โทรศัพท์ : 0-2993-5080-7 
โทรส�ร : 0-2993-5089

อีเมล์ : ir@ncgroup.co.th 
Website : www.ncgroup.co.th


