
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ�าส�ซิ่ง จำากัด (มหาชน) 

N.C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

หนังสือขอเชิญประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560





 
 ที่ NCH 014 / 2560  

วนัที่ 14 มีนาคม 2560 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.     รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

2. รายงานประจ าปี 2559 และรายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม  
3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6  

(พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2560) 
4. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
5. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
6. เอกสารและหลกัฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
7. ข้อมลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
8. กฎและข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
10. แผนที่สถานที่ประชมุ 

 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น    
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2559 ได้จัดขึน้เมื่อวันพฤหัสบดีที่             
21 เมษายน 2559 โดยมีส าเนารายงานการประชมุตามที่แนบมาพร้อมนี ้(รายละเอียดปรากฏในสิ่ง
ที่สง่มาด้วย 1) 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2559 ดงักลา่ว 
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี 2559 
ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ  

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชมุครัง้นี ้(รายละเอียดปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 2)  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบ
ปี 2559 และรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขท่ี บมจ.0107546000385 
เลขท่ี 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คูคต อ.ล าลกูกา  จ.ปทมุธานี  12130 
โทรศพัท์  +66(0) 2993-5080-7  โทรสาร  +66(0) 2993-5089   www.ncgroup.co.th 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล งบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่แสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ น
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมครัง้นี ้(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ รายงานและงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2559) 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
การลงมติ หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุติังบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 และการงดจ่ายเงิน
ปันผล 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล       ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี ้
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น
ก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกว่านัน้ 

   จากผลการด าเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลก าไรสทุธิ
จ านวน 25,361,119.53 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,300,000.00 บาท ส าหรับผลประกอบการ         
ปี 2559 ท าให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 68,050,000.00 บาท 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.46 ของทนุจดทะเบียน (บริษัทมีทนุจดทะเบียน 1,245,284,305.00 บาท)  

   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหักภาษี 
และส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และ
ปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท  จากผลการด าเนินงานในปี 2559 
ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสทุธิ จ านวน 20,393,705.92 บาท  

   ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท ส าหรับปี 2559  เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนใช้จ่าย
ในการด าเนินงานของบริษัท  

                    ผลการด าเนินงาน   ผลการด าเนินงาน 

         ปี 2559 (บาท)        ปี 2558 (บาท) 
 ก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม)                    20,393,705.92         124,927,171.37 
 หกั ส ารองตามกฎหมาย                               1,300,000.00             6,500,000.00            
 ก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย                            19,093,705.92          118,427,171.37 
 (หุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้ว 1,245,283,691 หุ้น)     
 รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้                                        -       65,888,058.44 
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 อตัราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)                             -          0.0555555555518081 
 อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ                            -                       ร้อยละ 55.64 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2559 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,300,000.00 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานปี 2559  

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2559 ดังกลา่ว จะต้องลง
มติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั ้ง ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี     
ประจ าปี 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ให้  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ  จ ากัด โดย นายพีระเดช               
พงษ์เสถียรศักด์ิ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของ
บริษัท ในปี 2558-2559 (เป็นเวลา 2 ปี) หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 6838 ซึง่เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ในปี 2554-2559 (เป็นเวลา 6 ปี) หรือ       
นายพจน์  อศัวสนัติชยั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ในปี 2549-2551และ ปี 2558-2559 (เป็นเวลา 5 ปี) เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท 
ประจ าปี 2560   

  เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทแต่อย่างใด  

    ทัง้นี ้ปี 2560 ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 1,250,000 บาท ซึ่งเป็นอัตรา
เดียวกันกับ ปี 2559 โดยในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัทให้แก่
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จ านวน 1,250,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่ง
ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จ านวน 29,903 บาท 

  ทัง้นี  ้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง          
ของบริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากัด และบริษัท ควอลิตี ้ลิฟวิ่ง แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด  โดยในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัท ให้แก่บริษัท       
สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จ านวน 106,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่        
ค่าพาหนะเดินทาง จ านวน 2,069 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้ สอบบัญชี  โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท 
รวมทั ง้ ไ ด้ ใ ห้ความ เห็น เสนอแนะต่อคณะกรรมการบ ริ ษั ทแ ล้ว  เ พื่ อข ออนุมั ติแ ต่งตั ง้                       
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นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักด์ิ หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพจน์  อัศวสันติชัย         
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 และขออนุมัติค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีจ านวน 1,250,000 บาท ส าหรับค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ให้           
นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบวัทอง 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์  อัศวสนัติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท 
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2560 ดงักลา่ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้เคียงที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจบัสลาก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ ซึง่ในปีนีม้ีกรรมการที่
ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1. ดร.พิบลูย์ ลมิประภัทร  กรรมการอิสระ 
2. นายกอบศักด์ิ  พงศ์พนรัตน์  กรรมการอิสระ 
3. นายสมเชาว์  ตนัฑเทอดธรรม  กรรมการ 

 

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ  และผลการ
ปฏิบติังานของกรรมการดงักลา่วเป็นรายบคุคลแล้วว่าเป็นบคุคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง และมี
ความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึง เห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน
ดงักลา่ว กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3) 

อนึง่ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจ าปี 2559 

 และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
ระหว่างวนัที่ 22 ธันวาคม 2559 ถงึวนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่
มีคณุสมบติัเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด        
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีพิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการ
ทัง้ 3 ท่าน ซึง่เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่  

การลงมติ  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 (3) ได้ก าหนดให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 
ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุหรือผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวาง
เป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 
แล้วเห็นว่าหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ  
และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มี
คุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในอตัราเดียวกบัค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการ    50,000    บาท  ต่อครัง้การประชมุ 

  2. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ     20,000   บาท  ต่อครัง้การประชมุ 
      (ไม่มีค่าตอบแทนรายปีส าหรับกรรมการ) 
  3. ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ   30,000    บาท  ต่อครัง้การประชมุ 
  4. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ    20,000   บาท  ต่อครัง้การประชมุ 
  5. ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการ               440,000     บาท  ต่อปี 

6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ               200,000     บาท ต่อคน ต่อปี 
7. ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการสรรหา   30,000     บาท  ต่อครัง้การประชมุ 
8. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการสรรหา    20,000   บาท  ต่อครัง้การประชมุ 
9. ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  30,000   บาท  ต่อครัง้การประชมุ 
10. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  20,000    บาท  ต่อครัง้การประชมุ       
11. โบนสัจากผลการด าเนินงาน ปี 2559  - ไม่มี -           
12. สทิธิประโยชน์อื่น                             - ไม่มี -           

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ก าหนดหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอมา  

 การลงมติ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 90 ได้ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทัง้ในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ และเร่ืองอื่นๆ  

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 
วรรคสองแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม
วรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอีกก็ได้” 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ
จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดงักลา่วข้างต้น 

 เนื่องด้วยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดท ารายงานประจ าปี 
(Annual Report) และรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนัน้ บริษัทจึงได้
จดัท ารายงานประจ าปี 2559 และรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2559 และ
รายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2559 ในแบบรูปเลม่ สามารถติดต่อขอรับได้ที่   

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซ.อมัพร ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คคูต อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 
 โทรศพัท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 403, 404 และ 401  โทรสาร 0-2993-5089 
 อีเมล์ : ir@ncgroup.co.th 

 จงึขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร หรือ นายกอบศักด์ิ              
พงศ์พนรัตน์ หรือ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อม
หนงัสอืฉบบันี ้และย่ืนต่อบริษัทก่อนเร่ิมการประชมุ  
 

             ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                          

 

          (นายสธุรรม ชชัวาลวงศ์)    
                ประธานกรรมการ 
  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์ 0-2531-5533, 0-2993-5080-7 ต่อ 403, 401 และ 404 
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              บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขท่ี บมจ.0107546000385 
                 เลขท่ี 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คูคต อ.ลําลกูกา  จ.ปทมุธานี  12130 

                                                             โทรศพัท์  +66(0) 2993-5080-7  โทรสาร  +66(0) 2993-5089   www.ncgroup.co.th 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดทีี่  21 เมษายน  2559  เวลา 14.30 – 16.04 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล   แกรนด์ 
คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสธุรรม  ชชัวาลวงศ์  ประธานกรรมการ  
2. ดร.พิบลูย์  ลมิประภัทร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหา และ 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายกอบศกัด์ิ  พงศ์พนรัตน์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
4. นายวิจิตร  วิชยัสาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายสมเชาว์  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จดัการ 
6. นายวิเชียร  ศิลาพชัรนนัท์ /1 กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ (สายบริหาร) 
7. นายรังสรรค์  นนัทกาวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ (สายปฏิบติัการ 1) 
8. นายสมนกึ  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ (สายปฏิบติัการ 2) 
หมายเหต ุ: /1 นายวิเชียร ศิลาพัชรนนัท์ เป็นผู้บริหารสงูสดุของสายการเงิน 
 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

1.    นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต               
 บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

2.   นางสาวกรวิภา ยอดขํา  ผู้ช่วยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
     บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 
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เร่ิมการประชุม  เวลา 14.30 น. 

มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 66 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 881,369,463 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.31 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชําระแล้วของบริษัทมี
จํานวนทัง้สิน้ 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  นายสธุรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่
ประชมุ จงึกลา่วเปิดการประชมุ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร 
เป็นผู้ ดําเนินการประชมุ 

 ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุรับทราบเร่ืองดงัต่อไปนี ้  

1. ในการประชุมครัง้นี ้บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึง่หุ้นเป็น
หนึง่เสยีง โดยบริษัทได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและได้มอบให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชมุแล้ว บตัรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสยีง และถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด คดัค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตาม
มติที่นําเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด คดัค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยหลงั
จบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนน หลงัจากนัน้เจ้าหน้าที่จะทําการจดัเก็บบตัรลงคะแนนของทุกท่านเพื่อทําการรวบรวมผลคะแนนและเก็บ
ไว้เป็นหลกัฐาน  

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทฯ จะนําคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง   หักออก
จากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน สว่นผู้ ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้
ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ ได้นําคะแนนเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น บนัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ
ไว้แล้ว 

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ ถือหุ้ นที่มีข้อสงสยัจะซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นขอให้แนะนําตวัโดยบอกชื่อ – สกลุ หากเป็นผู้ที่รับมอบฉนัทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคําถามหรือ
ข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กําลงัพิจารณา 

3. บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกบัการดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดย
แจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือ
หุ้นเสนอเร่ืองใด ๆ เข้ามา 

หลงัจากจบการชีแ้จง ประธานกรรมการบริหารจงึเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจําปี 2558 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดสําเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้วก่อนการประชุม 

ไม่มีผู้ ถือหุ้ นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ ถือหุ้ น แสดงความคิดเห็น หรือ
สอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติดงันี ้  

เหน็ด้วย 881,354,463      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9966    
ไมเ่หน็ด้วย -                     เสยีง คดิเป็นร้อยละ -            
งดออกเสยีง 30,000               เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0034      
รวม 881,384,463      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000   

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 
2558 และรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้วก่อนการประชมุ โดยสรุปสาระสาํคญัดงันี ้

 ผลการดําเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2558 เท่ากับ 2,523 ล้านบาท 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมียอดขาย 3,464 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 27 

 ผลการดําเนินงานด้านการโอน : มีอัตราการเติบโตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง คือ       
โตร้อยละ 16 ร้อยละ 11 และร้อยละ 7 ในปี 2556 - ปี 2558 โดยในปี 2558 มียอดโอนรวม 
2,107 ล้านบาท สงูสดุในรอบหลายปีที่ผ่านมา 

 ปี 2558 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ 
ประเภทบ้านเด่ียว จํานวน 128 หน่วย มูลค่าโครงการ 695 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับ
การตอบรับที่ดีจากลกูค้า 

 เป้าหมายการดําเนินงานปี 2559 : บริษัทฯตัง้เป้าหมายยอดขายที่ 2,600 ล้านบาท และตัง้เป้า
การโอน ที่ 2,000 ล้านบาท ขยายการลงทนุในโครงการใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 3,700 ล้าน
บาท ได้แก่ โครงการบ้านระดบัราคาต่ํากว่า 5 ล้านบาท จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้าน
ฟ้าปิยรมย์ Townee ประเภททาวน์เฮ้าส์ จํานวน 492 หน่วย มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท และ
โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร่ี ดอนหวาย ประเภทบ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ 535 หน่วย 
มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท และโครงการบ้านระดับราคาสูงกว่า 5 ล้านบาท จํานวน 1 
โครงการ ได้แก่ โครงการเอ็นซี ออน กรีน ฌาร์ม ประเภทบ้านเด่ียว จํานวน 109 หน่วย มูลค่า
โครงการ 900 ล้านบาท  
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มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จํานวน 1 ราย ดงันี ้

 1) คณุทิพาภรณ์ อนุศิริ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย : ได้สอบถาม ดังนี ้1. ผลการดําเนินงานชอง
บริษัท สาํหรับไตรมาสแรก ปี 2559 เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก่ีเปอร์เซ็นต์ 2. เนื่องจากปีนีเ้ศรษฐกิจไม่ค่อยดี บริษัท
คาดว่าจะขายบ้านที่สร้างได้มากน้อยเพียงใด  และ 3. บริษัทวางแผนจะได้รับใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่เมื่อใด  

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคําถาม สรุปสาระสําคัญดังนี  ้: สําหรับไตรมาสแรก ปี 2559 ใน
เดือนมกราคม ผลการดําเนินงานด้านยอดขายยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่
อย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม เร่ิมมียอดขายดีขึน้ตามลําดับ ซึ่งในขณะนีย้ังไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมลูที่เป็นตวัเลขได้ 

ในปีนีค้าดว่าสภาวะเศรษฐกิจยงัไม่ดีมากนัก ซึ่งจะเห็นได้จากยอดขายในปีที่ผ่านมาลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2557  แต่ในเวลาเ ดียวกันก็มีมาตรการภาครัฐเ ข้ามาช่วยกระตุ้ นเศรษฐกิจผ่านทางภาค
อสงัหาริมทรัพย์ ส่งผลให้มีผู้ สนใจเข้ามาดูโครงการมากขึน้ จึงทําให้ยอดขายในเดือนมีนาคมเร่ิมปรับตัวสงูขึน้ เมื่อ
เทียบกบัเดือนมกราคมและเดือนกมุภาพนัธ์ ที่ผ่านมา ซึง่น่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึน้ โดยมีภาคอสงัหาริมทรัพย์เป็นตัวนําที่
จะดงึให้เศรษฐกิจค่อยๆ ฟืน้ตวัขึน้ 

และสําหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  นัน้ 
ปัจจบุนับริษัท ได้เข้าร่วมโครงการดงักลา่วและประกาศเจตนารมณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในลําดับต่อไปจะเป็นการ
ดําเนินการในเร่ืองของการจดัทําแบบประเมินตนเองในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น และสําหรับการได้รับการรับรอง
นัน้ ขึน้อยู่กับการพิจาณาแบบประเมินจาก IOD แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็จะดําเนินการและปฏิบัติตามขัน้ตอน
ดงักลา่ว 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

 

มติ     ที่ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจําปี 
ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา   
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจําปีสิน้สุด ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปสาระสาํคญัดงันี ้  

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ได้ทําการตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี 2558 สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ให้ความเห็นว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน” ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ครอบคลมุ
รายละเอียดเก่ียวกบั  

-  รายการทีส่ าคญัในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  รายการทีส่ าคญัในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  

- สรุปอตัราส่วนทีส่ าคญัทางการเงิน  

 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
  สินทรัพย์ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,014 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 จํานวน 199 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากที่ดินรอการพฒันาและต้นทนุการพฒันาที่ดินลดลง 

  บริษัทฯ มีต้นทนุการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนารวมจํานวน 4,135 ล้านบาท (คิดเป็น
สดัสว่นต้นทนุการพฒันาที่ดินร้อยละ 51 และที่ดินรอการพฒันาร้อยละ 32 ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 234ล้านบาท หรือ
ลดลง ร้อยละ 5 จากปี 2557 

  ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้ซือ้ที่ดินเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการใหม่ในอนาคตได้แก่ ที่ดินที่คลองสี ่
จงัหวดัปทมุธานี รวมมลูค่า 43.3 ล้านบาท ซึง่โอนกรรมสทิธ์ิในปี 2558 

  ที่ดินรอพัฒนาที่โอนไปเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดินระหว่างปี 2558 ได้แก่ โครงการบ้านฟ้า       
กรีนเนอร่ี ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ มลูค่ารวม 159 ล้านบาท 

หนีส้ิน  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนีส้นิรวม 2,563 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2557 จํานวน 280 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10  เนื่องจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินลดลง 

  โดยมีหนีส้ินหมุนเวียนเพิ่มขึน้ 377 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 25  เนื่องจากเงินเบิกบัญชี
และเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 612 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 247 จากการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) 
จํานวน 600 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 
2,452ล้านบาท และ 2,370 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
รายได้ของบริษัททัง้จํานวนมาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการขายบ้านจัดสรร

พร้อมที่ดินเป็นหลกั 
  ปี 2558 บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเด่ียวเป็นหลกัที่
ร้อยละ 40 รองลงมา คือประเภททาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 27 , อาคารชดุ ร้อยละ 18 และบ้านแฝด ร้อยละ 15  

  ขณะที่ในปี 2557 บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากประเภทบ้านเด่ียวที่ร้อยละ 51 บ้านแฝด ร้อยละ 
27 และทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 22   

  ในปี 2558 บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากการขายตามลกัษณะคําสัง่ซือ้ของลูกค้า บ้านพร้อมอยู่       
บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสัง่สร้าง เท่ากบัร้อยละ 63 ร้อยละ 8 และร้อยละ 29 ตามลาํดบั 

  ขณะที่ในปี 2557 มีสดัส่วนรายได้จากการขายตามลกัษณะคําสัง่ซือ้ของลกูค้า บ้านพร้อมอยู่ 
บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสัง่สร้าง เท่ากบัร้อยละ 75 ร้อยละ 6 และร้อยละ 14 ตามลาํดบั 

ปี 2558  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,137 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวม 
1,844 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16  

รายได้จากการขาย 2,107 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึง่มีรายได้จากการขาย 1,816 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 เนื่องจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึน้ ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร่ีป่ินเกล้า-   
สาย 5 ,โครงการเนทเูรซ่า เฟส 1 ,โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เทอร์เร่ , โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 2 และโครงการ
บ้านฟ้าปิยรมย์ นีว่า 

อตัราต้นทนุขายเพิ่มขึน้จากร้อยละ 66.13 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 66.84 ในปี 2558   
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  411 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 จากปี 

2557 เนื่องจากค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ ,ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิ,ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย,เงินเดือนและค่า
ซ่อมแซมสาธารณปูโภคเพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ 6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 จากปี 2557 เนื่องจากมีกําไรสทุธิ
เพิ่มขึน้จากปี 2557 
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดําเนินงานกําไรสทุธิ 125 ล้านบาท เทียบกับ ปี 2557 ซึ่งมีผล
การดําเนินงานกําไรสทุธิ 114 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกําไรสทุธิเพิ่มขึน้ 11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
10 
   อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ ได้แก่ อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ในปี 2558 อยู่ที่ 
1.05 จาก 1.20 เท่า ในปี 2557 แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกลา่วยังอยู่ในระดบัความเสี่ยงที่บริษั ทยอมรับได้ ไม่สงู
กว่าค่าเฉลีย่กลุม่บริษัทอสงัหาริมทรัพย์ และอตัรากําไรขัน้ต้น ปี 2558 มีอตัราอยู่ที่ 33%  

มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จํานวน 1 ราย ดงันี ้

1) คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท 
ประจําปี 2558  ดังนี ้1. หนีส้ินระยะสัน้ที่เพิ่มขึน้ 612 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 247% เป็นหนีส้ินระยะสัน้ที่ใช้กับ
โครงการใด และ 2. รายได้หลกัของบริษัท มีสดัสว่นมาจากบ้านประเภทใด  
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ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคําถาม สรุปสาระสาํคญัดงันี ้: หนีส้ินระยะสัน้ที่เพิ่มขึน้เกิดจากการ
กู้ ยืมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างบ้าน เนื่ องจากในปีที่ ผ่านมา บริษัทมีเร่งในส่วนของการก่อสร้าง
คอนโดมิเนียม เพื่อให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา อีกทัง้การก่อสร้างบ้านที่ต้องสร้างใหม่เพิ่มขึน้อีกด้วย 

บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเด่ียวเป็นหลกัที่ร้อยละ 40 
รองลงมา คือ ประเภททาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 27, อาคารชดุร้อยละ 18 และบ้านแฝดร้อยละ 15  

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 
 

มติ ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติ
งบการเงินของบริษัท ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติดงันี ้  

เหน็ด้วย 881,354,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9966    
ไมเ่หน็ด้วย -                     เสยีง คดิเป็นร้อยละ -            
งดออกเสยีง 30,000               เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0034      
รวม 881,384,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000   

 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับการจ่ายปันผล ดังนี ้

วาระที่  4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย และการจ่าย
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตาม
กฏหมาย และการจ่ายปันผลสาํหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 โดยแถลงต่อที่ประชมุดงันี ้

  เนื่องจาก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจํากดั”) มาตรา 116 กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นกําหนดให้ต้องมีทุนสํารองมากกว่านัน้  ดังนัน้ 
บริษัทจึงจําเป็นต้องดําเนินการจดัสรรกําไรเพื่อ เป็นทุนสํารองตามกฏหมาย จํานวน 6,500,000 บาท สําหรับผล
ประกอบการปี 2558 รวมเป็นเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 66,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.56 ของทุนจด
ทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษี และสํารอง
ตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นหลัก จากผลการดําเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกําไรสทุธิ 
จํานวน 124,927,171.37 บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นควรที่จะจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานตัง้แต่วันที่    
1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทสําหรับหุ้นจํานวน 1,185,985,052  หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่
ออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท คิดเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 65,888,058.44 บาท ในอัตราหุ้ นละ 
0.0555555555518081 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.64 ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษี และสํารองตามกฎหมายของงบการเงิน
รวมตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทกําหนดไว้ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญับางส่วนและเงินสดบางสว่น ดงันี ้ 
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1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจํานวนไม่เกิน 59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคํานวณเป็นเงินเท่ากบั 0.05 บาท ต่อหุ้น รวม
เป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 59,299,252.60 บาท ทัง้นี  ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นรายใดมีเศษหุ้ นที่ ไม่สามารถจัดสรรหุ้ น   
ปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 

2) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตราหุ้ นละ 0.00555555555180808 บาท หรือคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 6,588,805.84 บาท       

ในการนี ้บริษัทกําหนดให้วนัที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปัน
ผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์        
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษัท
จะจ่ายปันผลดงักลา่วทัง้ที่เป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามญัของบริษัทในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2559  

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจดัสรรกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฏหมาย และ
จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติดงันี ้  

เหน็ด้วย 881,354,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9966    
ไมเ่หน็ด้วย - เสยีง คดิเป็นร้อยละ -
งดออกเสยีง 30,000               เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0034      
รวม 881,384,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000   

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่าย 

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้นําออกจําหน่าย โดยแถลงต่อที่ประชมุดงันี ้

จากการที่บริษัทมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลทัง้ที่เ ป็นเงิน สด และเป็นหุ้ น
สามญัของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจงึต้องดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ปัจจุบันทุนจดทะเบียนที่เหลืออยู่ของบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นํา
ออกจําหน่ายจํานวน 14,014,948 หุ้น ซึง่เป็นหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2547 เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2547 ซึ่งปัจจบุัน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญดังกล่าวสิน้อายุไปแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้บทบญัญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจํากัด ได้กําหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้น ใหม่เพิ่มขึน้ได้เมื่อหุ้ น
ทัง้หมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายนัน้เป็นหุ้นที่ออก
เพื่อรองรับหุ้ นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น ดังนัน้ เพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทจึงต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จํานวน 14 ,014,948 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1 ,200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 
1,185,985,052 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัท จํานวน 14,014,948 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท  
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ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นํา
ออกจําหน่าย ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติดงันี ้  

เหน็ด้วย 881,403,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9965    
ไมเ่หน็ด้วย - เสยีง คดิเป็นร้อยละ -
งดออกเสยีง 31,000               เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0035      
รวม 881,434,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000   

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

 วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยแถลงต่อที่ประชมุดงันี ้

สืบเน่ืองจากการที่บริษัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง
มิได้นําออกจําหน่ายทัง้หมดตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 4.2 ข้างต้น บริษัทจึงต้อง
ดําเนินการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 
ทัง้นี  ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน   1,185,985,052 บาท (หนึง่พนัหนึง่ร้อยแปดสบิ          
ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่น          
ห้าพนัห้าสบิสองบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 1,185,985,052 หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยแปดสบิ          
ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่น          
ห้าพนัห้าสบิสองหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 1,185,985,052 หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยแปดสบิ
ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่น
ห้าพนัห้าสบิสองหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                           - หุ้น ( - )” 
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ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 
 
มติ   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้อง

กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติดงันี ้  
เหน็ด้วย 881,403,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9965    
ไมเ่หน็ด้วย - เสยีง คดิเป็นร้อยละ -
งดออกเสยีง 31,000               เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0035      
รวม 881,434,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000   

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย
แถลงต่อที่ประชมุดงันี ้

หลงัจากที่ได้ทําการลดทนุจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นําออกจําหน่าย บริษัทมี
ความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 59,299,253 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,185,985,052 บาท 
รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,245,284,305 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 59,299,253  หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1 
บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา โดย
มีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติดงันี ้  

เหน็ด้วย 881,403,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9965    
ไมเ่หน็ด้วย - เสยีง คดิเป็นร้อยละ -
งดออกเสยีง 31,000               เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0035      
รวม 881,434,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000   

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4.5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ     
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยแถลงต่อที่ประชมุดงันี ้  

สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 4.4 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดําเนินการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา
เพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 
จํานวน   

1,245,284,305 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าล้าน
ส อ ง แ ส น แ ป ด ห มื่ น สี่ พั น     
สามร้อยห้าบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 1,245,284,305 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าล้าน
ส อ ง แ ส น แ ป ด ห มื่ น สี่ พั น     
สามร้อยห้าหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุ้นสามญั 1,245,284,305 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าล้าน
ส อ ง แ ส น แ ป ด ห มื่ น สี่ พั น     
สามร้อยห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  - หุ้น ( - )” 

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอมา โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติดงันี ้  

เหน็ด้วย 881,403,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9965    
ไมเ่หน็ด้วย - เสยีง คดิเป็นร้อยละ -
งดออกเสยีง 31,000               เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0035      
รวม 881,434,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000   

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4.6 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล 

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชมุพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่าย
ปันผล โดยแถลงต่อที่ประชมุดงันี ้  

เนื ่องจากบริษัทมีความประสงค์ที ่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มท ุน
จํานวน 59,299,253 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 4.1 
และวาระที่ 4.4 ข้างต้น ตามลาํดบั จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว จํานวน 
59,299,253 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทในอตัราจดัสรร 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคํานวณเป็นเงินเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผล
ประมาณ 59,299,252.60 บาท ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผล
เป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จดัการ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง (1) การกําหนดระยะเวลาการจ่ายปันผล 
การเปลีย่นแปลงวนักําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้ดําเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ (3) ลงนามในคําขออนุญาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลกัฐานที่จําเป็นที่
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถงึการจดัการและการย่ืนคําขออนุญาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผัน
ต่าง ๆ และหลกัฐานที่จําเป็นที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นและสมควร
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วข้างต้น  

 
ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล 
ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติดงันี ้  

เหน็ด้วย 881,403,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9965    
ไมเ่หน็ด้วย - เสยีง คดิเป็นร้อยละ -
งดออกเสยีง 31,000               เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0035      
รวม 881,434,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000   

 
หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิ 1,000 ล้านบาท 

 ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงิน 
1,000 ล้านบาท โดยแถลงต่อที่ประชมุดงันี ้  

บริษัทมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อหมุนเวียนในบริษัท และพัฒนาโครงการปัจจุบันและ
โครงการใหม่ที่จะมีขึน้ในปี 2559 และต้นทนุเงินทนุของหุ้นกู้ ต่ํากว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของ
บริษัทเพิ่มสงูขึน้ บริษัทจงึมีความจําเป็นที่จะต้องระดมเงินทนุโดยการออกหุ้นกู้  ซึง่มีรายละเอียดตราสารดงันี ้

ประเภท  : หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบชุื่อผู้ ถือหรือไม่ระบชุื่อผู้ ถือ ประเภท     
ด้อยสทิธิหรือไม่ด้อยสทิธิ ซึง่อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมี หรือไม่มี
ผู้ ถือแทนผู้ ถือหุ้นกู้  

สกลุเงิน  : เงินบาท  

จํานวนเงินรวม :   ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  

อตัราดอกเบีย้ :    ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและ เสนอขาย 
อาย ุ  :    ไม่เกิน  3  ปี 

วิธีการจดัสรร   :    เสนอขายในประเทศให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทนุ 
สถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียว  หรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหาก
จากกันก็ได้ ทัง้นี  ้โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ หรือ
ประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถงึการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆที่
เก่ียวข้อง 

การชําระคืนเงินต้น : ทยอยคืนเงินต้นหรือชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนด 

การไถ่ถอนก่อน :   ผู้ ถือหุ้นอาจมีสทิธิหรือไม่มีสทิธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อน 
ครบกําหนดอาย ุ   ครบกําหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อน

ครบกําหนด ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ  หุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่
เก่ียวข้อง 

การขึน้ทะเบียน : บริษัทอาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้  กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
ตราสารหนี ้   และ/หรือศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีอ้ื่นใด 

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายใน 
วงเงินที่ได้รับอนุมตินี ้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีก
ตามจํานวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชําระคืน 
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วตัถปุระสงค์ :    1.    เพื่อชําระคืนหนีเ้ดิม  ซึง่จะเป็นการลดภาระต้นทนุทาง 
การเงินของบริษัท 

2.    เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับพัฒนาโครงการปัจจุบัน และ
โครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 

 ทัง้นี ้ให้กรรมการผู้จัดการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้ จัดการของบริษัทมี
อํานาจดงัต่อไปนี ้

(1) การกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การ
กําหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้ นกู้  จํานวนหุ้ นกู้ ที่จะออกขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้ นกู้
หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนดอัตราดอกเบีย้ 
วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(2) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เก่ียวข้อง และมีอํานาจในก าร
ดําเนินการใดๆตามที่จําเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการนําหุ้น
กู้ ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย หรือ 
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอํานาจดําเนินการขออนุญาต 
เปิดเผยข้อมลูและดําเนินการอื่นใดกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จํานวน 1 ราย ดงันี ้

คณุทิพาภรณ์ อนุศิริ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
ดังนี  ้1). บริษัทมีอัตราดอกเบีย้ที่ เ ป็น Rate หรือ benchmark ว่าอัตราดอกเบีย้หุ้ นกู้ เ ป็น ก่ีเปอร์เซ็นต์ และตาม
วตัถปุระสงค์ของการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ชําระคืนหนีเ้ดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท นัน้ โดยเป็น
การลดหนีเ้งินกู้ ยืมใด, ชําระคืนเงินกู้ ยืมและตั๋วแลกเงิน (BE)จํานวนเท่าไหร่, สดัส่วนที่เหลือเป็น working capital 
จํานวนเท่าไหร่  และมีระยะของการออกและเสนอขายหุ้นกู้อย่างไร  

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคําถาม สรุปสาระสําคัญดังนี  ้: สําหรับอัตราดอกเบีย้ของหุ้นกู้คง
เป็นไปตามสภาพตลาดในเวลานัน้ๆ ซึง่ไม่สามารถระบุอัตราดอกเบีย้ที่แน่นอนได้ เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ใน
ตลาดมีอตัราที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกู้มีต้นทนุทางการเงินที่ตํ่ากว่าแหล่งเงินทุนอื่น ซึ่งเป็น
สว่นหนึง่ที่อาจสง่ผลให้อตัรากําไรของบริษัท และอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นเพิ่มสงูขึน้ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ออก
ตั๋วแลกเงิน (BE) จํานวน 600 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ต่ํากว่าเงินกู้จากสถาบันการเงิน แต่เนื่องจากตั๋วแลกเงิน 
(BE) เป็นตัว๋ระยะสัน้ ซึง่บริษัทฯ มีความต้องการระดมทุน โดยให้มีระยะยาวมากขึน้ เพ่ือความสามารถในการบริหาร
ทางการเงินที่ดีขึน้ และเพิ่มความสามารถในการขยายโครงการให้ดีขึน้ และสําหรับการออกหุ้นกู้ ในครัง้นี ้จะทยอย
ออกเป็นระยะ ๆ ซึง่สว่นหนึง่จะนําไปชําระคืนตัว๋แลกเงิน (BE) ที่มีอยู่ (บางส่วน) ด้วย และสําหรับจํานวนเงินในแต่ละ
ระยะของการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ ขึน้อยู่กบัคําแนะนําของที่ปรึกษาทางการเงิน ที่จะเข้ามาช่วยพิจารณาว่าแต่ละ
ช่วงควรจะออกอย่างไร แต่ทัง้นี ้ก็ต้องขึน้อยู่กบัตลาดเงิน ณ ขณะนัน้ด้วย  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 
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มติ   ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติดงันี ้  

เหน็ด้วย 881,403,163      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9964    
ไมเ่หน็ด้วย 500                    เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0001      
งดออกเสยีง 31,000               เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0035      
รวม 881,434,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000   
 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 

2559 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจําปี 2559 โดยแถลงต่อที่ประชมุ ดงันี ้

   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
โดยนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบวัทอง ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อศัวสนัติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท
ประจําปี 2559 และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีดังกล่าว   ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จะ
กําหนดผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่านอื่นให้เป็นผู้ ดําเนินงานแทน 

  เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ราย 
ตลอดจนบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ไม่มีความสมัพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัทแต่อย่างใด  

    ทัง้นี ้กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 1,250,000 บาทต่อปี เพิ่มขึน้จากปี 
2558 จํานวน 60,000 บาท  

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติดงันี ้  

21

บร
ิษัท

 เอ
็น.

ซี.
 เฮ

�าส
�ซิ่ง

 จ
�าก

ัด 
(ม

หา
ชน

) 



 - 16 - 

เหน็ด้วย 881,403,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9965    
ไมเ่หน็ด้วย 1,000                 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0001      
งดออกเสยีง 30,000               เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0034      
รวม 881,434,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000   

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2559 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ ประจําปี 2559 โดยแถลงให้ที่ประชมุทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ 
โดยในปีนีม้ีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้

1. นายสธุรรม  ชชัวาลวงศ์  ประธานกรรมการ  
2. นายวิจิตร  วิชยัสาร  กรรมการ และกรรมการอิสระ 
3. นายรังสรรค์  นนัทกาวงศ์  กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ และ
ผลการปฏิบติังานของกรรมการดงักลา่วเป็นรายบคุคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่
ได้กําหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ดงักลา่ว กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึง่  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

              มติ ที่ประชมุมีมติอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2559 จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1) นายสธุรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ  2) นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ และกรรมการอิสระ 3) นายรังสรรค์   
นนัทกาวงศ์ กรรมการ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดคะแนนเสยีงของกรรมการแต่ละท่าน ดงันี ้ 

1) นายสธุรรม ชชัวาลวงศ์   ประธานกรรมการ  

เหน็ด้วย 881,404,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9966    
ไมเ่หน็ด้วย -                     เสยีง คดิเป็นร้อยละ -            
งดออกเสยีง 30,000               เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0034      
รวม 881,434,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000   
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2) นายวิจิตร วิชยัสาร   กรรมการ และกรรมการอิสระ 

เหน็ด้วย 881,404,163      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9965    
ไมเ่หน็ด้วย 500                    เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0001      
งดออกเสยีง 30,000               เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0034      
รวม 881,434,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000   

3) นายรังสรรค์ นนัทกาวงศ์  กรรมการ 

เหน็ด้วย 881,404,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9966    
ไมเ่หน็ด้วย -                     เสยีง คดิเป็นร้อยละ -            
งดออกเสยีง 30,000               เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0034      
รวม 881,434,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000   

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

 ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2559 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อ บังคับหรือ
ตามที่ที่ประชมุหรือผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็น
คราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา
แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ใน
อตัราเดียวกบัปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการ 50,000   บาท ต่อครัง้การประชมุ 
2. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ  20,000   บาท ต่อครัง้การประชมุ  

                   (โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสาํหรับกรรมการ) 
3. ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000   บาท ต่อครัง้การประชมุ 
4. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ   20,000   บาท ต่อครัง้การประชมุ 
5. ค่าตอบเเทนรายปีประธานกรรมการ                ่อปี 
6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
7. ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการสรรหา  30,000 บาท ต่อครัง้การประชมุ 
8. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการสรรหา   20,000 บาท ต่อครัง้การประชมุ 
9. ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  30,000  บาท ต่อครัง้การประชมุ 
10. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน            20,000  บาท ต่อครัง้การประชมุ 
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ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ   ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 ตามที่เสนอ
มา โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติดังนี ้  

เหน็ด้วย 881,403,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9965    
ไมเ่หน็ด้วย -                     เสยีง คดิเป็นร้อยละ -            
งดออกเสยีง 31,000               เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0035      
รวม 881,434,663      เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000   

 
วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

ประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเร่ืองต่าง ๆ  
 

              ในระหว่างการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทําให้มีผู้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการ
มอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 69 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 881,434,663 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.32 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท 
 

             ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเร่ืองอื่นใดต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ จงึกลา่วปิดการประชุม 

   
ปิดประชุมเวลา 16.04 น. 

 
 
 

ลงช่ือ        ประธานที่ประชุม 
( นายสธุรรม  ชชัวาลวงศ์ ) 

 
 
 
ลงช่ือ ___________________________ผู้ รับรองรายงานการประชุม 
            ( นายวิเชียร  ศิลาพชัรนนัท์ ) 
 
 
 
 
ลงช่ือ                                                 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
              ( นางฐาปนีย์ สตีภวงัค์) 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
เอกสารประกอบการประชมุวาระท่ี 6 

ประวัตกิรรมการ 
   
ช่ือ  ดร.พิบลูย์      ลมิประภัทร                                     
ต าแหน่งที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ  และกรรมการอิสระ 
วัน เดือน ปีเกิด 21  เมษายน  2483 
อายุ 77  ปี 
สัญชาติ ไทย   
ที่อยู่  89/42  หมู่ 2  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรีุ  กรุงเทพฯ  
ประวัติการศึกษา 

 Ph.D. University of Illinoies 
 M.A. (ECON) University of Phillipines 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547 
 Board & CEO Assessment รุ่นที่ 2/2546 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545 
 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2544           

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  15 พฤษภาคม 2550 
จ านวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ  9 ปี 11 เดือน / 3 วาระ  
ประสบการณ์การท างาน 

 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน)      

 2550 – ปัจจบุนั       ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชไูก จ ากัด (มหาชน) 
 2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ    

 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
 ประธานคณะกรรมการสรรหา 

   บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จ ากดั (มหาชน) 
การถอืหุ้นในบริษัท ไม่ม ี 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2559 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท  7/7 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหา  2/2 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  2/2 ครัง้ 
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เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการมา
เกิน 9 ปี เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า ดร.พิบลูย์  ลิมประภัทร เป็นผู้ มี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฏหมายก าหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์  ซึง่คณุสมบติัดงักลา่ว มีความส าคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการ ดร.พิบลูย์ ลมิประภัทร ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิ
ให้บริษัทสญูเสยีโอกาสในการเลอืกตัง้กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหนึง่ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั 
/ เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน ประเภทกรรมการ 

2 แห่ง 
 

 ประธานคณะกรรมการ  
บมจ. ชไูก 

 กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการสรรหา  
บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว 
 

  ไม่มี 
 

 
 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองความสัมพันธ์ 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ในบริษัท สถานะ / ค าอธิบาย 
1 การถือหุ้นในบริษัท       ไม่มี 
  1.1 จ านวนหุ้น       
  1.2 สดัสว่นของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด     
2 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย ไม่เป็น 
3 เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ ไม่เป็น 
  ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า         
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
5 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้-ขายวตัถุดิบ / สนิค้า / บริการ ไม่มี 
  การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน)         
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เอกสารประกอบการประชมุวาระท่ี 6 
 

ประวัตกิรรมการ 
  
 

ชื่อ   นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์                                            
 
 

ต าแหน่งที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ และกรรมการอิสระ  
 

วัน เดือน ปีเกิด  13 พฤษภาคม 2492  

 

อายุ   68 ปี  
 

สัญชาติ   ไทย 

ที่อยู่    916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอรุุพงศ์ 21 แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 

 

ประวัติการศึกษา 
 Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA 
 เนติบณัฑิต สมยัที่ 25 ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

2539 
 หลกัสตูรโครงการสมัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นที่ 4/2536 

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2547 

 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  27 พฤศจิกายน  2546 
จ านวนปี วาระที่เป็นกรรมการ   13 ปี 5 เดือน / 6 วาระ 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  
 2546 – 2551 รองกรรมการผู้จดัการ 

 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 2546 -  2550 กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  
 

การถอืหุ้นในบริษัท ไม่ม ี 
 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  
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การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ.  2559 
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้ 

เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการมา
เกิน 9 ปี เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายกอบ
ศักด์ิ พงศ์พนรัตน์ เป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฏหมายก าหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ รวมถงึธุรกิจสถาบนัการเงิน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว มีความส าคัญกับบริษัทเป็นอย่าง
มาก ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ นายกอบศกัด์ิ พงศ์พนรัตน์ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิให้บริษัทสญูเสียโอกาสในการเลือกตัง้กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ นายกอบ
ศกัด์ิ พงศ์พนรัตน์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการ 

ที่แข่งขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท จ านวน ประเภท
กรรมการ 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

ไม่มี  - ไม่มี - ไม่มี 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองความสัมพันธ์ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ในบริษัท สถานะ / ค าอธิบาย 
1 การถือหุ้นในบริษัท       ไม่มี 
  1.1 จ านวนหุ้น      
  1.2 สดัสว่นของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด    

2 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท – บริษัทย่อย ไม่เป็น 

3 เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง                                      ไม่เป็น 
 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  

4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
5 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้-ขายวตัถุดิบ / สนิค้า / บริการ ไม่มี 
  การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน)         
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เอกสารประกอบการประชมุวาระท่ี 6 
ประวัตกิรรมการ 

 

 
ช่ือ   นายสมเชาว์   ตนัฑเทอดธรรม  
ต าแหน่งที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการ     
วัน เดือน ปีเกิด  1  ตลุาคม  2496 
อายุ   63  ปี 
สัญชาติ   ไทย  
ที่อยู่  1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ต าบลคคูต 
  อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 
ประวัติการศึกษา 

 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดบัสงู รุ่นที่ 7 สถาบนัพระปกเกล้า 
 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบนัพระปกเกล้า 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 ( วปรอ.399 ) 
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553  
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547  
 CEO Performance Evaluation ปี 2547  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  27 พฤศจิกายน  2546 
จ านวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ  13 ปี 5 เดือน / 5 วาระ 
ประสบการณ์การท างาน 

 2553 – ปัจจบุนั           รองประธานกรรมการ 
    มลูนิธิประเมินค่าทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย 

 2550-ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จ ากดั (มหาชน) 
 2546 - ปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
    ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
    บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 2541 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 2541 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ควอลตีิ ้ลฟิวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 2548 - 2551  นายกสมาคม สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย 
 2546 - 2550  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

การถอืหุ้นบมจ. เอ็น.ซี.  หุ้นสามัญ คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา  
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การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2559  

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ 

 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
แข่งขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของ

บริษัท 
จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน ประเภทกรรมการ 

1 แห่ง 
 

 กรรมการ 
บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว 
 

10 แห่ง 
 

 กรรมการบริษัทย่อย 
- บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้
แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

- บริษัท ควอลตีิ ้ลฟิวิ่ง  
แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

 กรรมการบริษัทที่เก่ียวข้อง 
- บริษัท เอส.ซี. คอน
สตรัคชัน่ แอนด์ เดคคอ
เรชัน่ จ ากดั 

- บริษัท สถาพรวฒันา          
ค้าวสัดกุ่อสร้าง จ ากดั 

- ห้างหุ้นสว่นจ ากัด  
สถาพรวฒันาขนสง่ 

- บริษัท ทรัพย์น าชัย 
พฒันา จ ากดั 

- บริษัท น าชยัพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ จ ากัด 

- บริษัท น าชยั กอล์ฟ  
แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

- บริษัท เอ็นซีเอช 2555  
โฮลดิง้ จ ากดั 

- บริษัท ธัญญะ คาร์ท  
แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

- บริษัท ลฟีวิ่ง ออน  กรีน 
จ ากดั 

 

ไม่มี 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองความสัมพันธ์ 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ในบริษัท สถานะ / ค าอธิบาย 
1 การถือหุ้นในบริษัท       มี 
  1.1 จ านวนหุ้น      23,412,690 หุ้น 
  1.2 สดัสว่นของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด   ร้อยละ 1.88  
2 
 
 
 
 

เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท – บริษัทย่อย 
 
 
 
 

พี่ชายนายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม* 
(*กรรมการ กรรมการบริหาร และอยู่ใน
กลุม่ตนัฑเทอดธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท 
จ านวน 29,610,000 หุ้น) 

3 เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ กรรมการผู้จดัการ 
  ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า         
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
5 
 
 
 
 
 
 
 

มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้-ขายวตัถุดิบ / สนิค้า / บริการ 
การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) 
 
 
 
 
 
 

มี 
บริษัทฯ กู้ ยืมเงินเงินจากนายสมเชาว์ 
ตันฑเทอดธรรม เพื่ อใช้ เ ป็นเ งินทุน
หมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการ
ด า เนินงานของบ ริ ษัท  ณ วันที่  3 1 
ธันวาคม 2559 บริษัทฯมียอดคงค้าง
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม จ านวน     
81 ล้านบาท 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4 

 
นิยามกรรมการอสิระ 

 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ

ตดัสนิใจโดยอิสระของตน กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบัติ ดงัต่อไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทนุช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้
ให้นบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ที่
เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

ทัง้นี ้นิยามกรรมการอิสระดงักล่าวสอดคล้องตามข้อก าหนดขัน้ต ่าของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32
หน

ังส
ือเ

ชิญ
ปร

ะช
ุมส

าม
ัญ

ผู้ถ
ือห

ุ้น 
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

0



  

                                                                            
 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 
    

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                     . 

          เขียนท่ี                                                                       .  
          วนัท่ี                  เดือน                               พ.ศ.           . 

 
(1) ข้าพเจ้า                                                                                              สญัชาต ิ                                                  .

อยู่บ้านเลขท่ี                                    ถนน                                            ต าบล/แขวง                                              .  
อ าเภอ/เขต                                       จงัหวดั                                        รหสัไปรษณีย์                                            . 

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                              หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                           เสียง ดงันี ้
 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุ) 
 

(1)                                                                                                     อาย ุ                                                      ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี                                       ถนน                                            ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                           จงัหวดั                                              รหสัไปรษณีย์                            หรือ 
(2)                                                                                                     อาย ุ                                                      ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี                                       ถนน                                            ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                           จงัหวดั                                              รหสัไปรษณีย์                            หรือ 
(3)                                                                                                     อาย ุ                                                      ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี                                       ถนน                                            ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                           จงัหวดั                                              รหสัไปรษณีย์                                  . 
 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการป ระชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ในวันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา14.30 น.                 
ณ ห้องเมจิก 3  โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่  เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดังนี ้

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
  (   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ  

  (   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง   

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
  (   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 และการงดจ่ายเงนิปันผล 
(   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ีประจ าปี 2560 
  (   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2560  

  (   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   (   )  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
   (   )  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
           1.  ดร. พิบลูย์ ลิมประภทัร  กรรมการ กรรมการอิสระ  
    (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

           2.  นายกอบศกัดิ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ กรรมการอิสระ  
    (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

           3.  นายสมเชาว์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ 
    (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

 วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560  
  (   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

 วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
  (   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
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(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6)   ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ี        
ท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

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

 

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

 

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

 

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ 
                            ( ......................................................... ) 
 
หมายเหต:ุ ตามประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน           
ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ใน          

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

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

ในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2560  ในวันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.  ณ ห้องเมจิก 3         
โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
วาระท่ี                    เร่ือง                                                                                                                                                    . 

(   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระท่ี                    เร่ือง                                                                                                                                                    . 
(   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระท่ี                    เร่ือง                                                                                                                                                    . 
(   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระท่ี                    เร่ือง                                                                                                                                                    . 
(   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระท่ี                    เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการ                                                                                                                                         
 (   )  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
 (   )  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ  
 
 
 

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

 

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

 

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

 

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ 
                       ( ......................................................... ) 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 6 

เอกสารและหลักฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบติัส าหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน  ลงวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์  2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึน้ แก่ผู้ ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  และเพื่อให้การประชุม      
ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น บริษัทจึงเห็นควร
ก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบติัต่อไป ทัง้นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความ
เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 
(ก) บตัรประจ าตัวของผู้ ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  หรือบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ   -  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวัหรือ 
  ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบอ านาจ 
             -  หนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 
 (ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
 (ข) ในกรณีมอบฉนัทะ   - ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวัหรือ 
                                 ส าเนาหนงัสอืเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้ รับมอบอ านาจ 
             - หนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

2. นิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มี

อ านาจลงนาม 
2.2 กรณีมอบฉันทะทั่วไป 

(ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี

อ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมส าเนาบตัรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ค) หนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศ 
ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบับลิค 
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชมุได้ตัง้แต่เวลา 12.30 น. ของวนัศกุร์ที่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
หมายเหตุ   ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิแทนผู้ ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะในข้อ (3) ของหนงัสอืมอบฉนัทะ ทัง้นี ้รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 
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    สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7 
ข้อมูลของกรรมการอสิระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ประวัติกรรมการ 
  

ชื่อ  ดร.พิบลูย์ ลิมประภทัร 
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วัน เดือน ปีเกิด 21 เมษายน 2483 
อายุ 77 ปี  
สัญชาติ ไทย   
ที่อยู่  89/42 หมูท่ี่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมนีบุรี กรุงเทพฯ 
ประวัติการศึกษา    

 Ph.D. University of Illinois 
 M.A. (ECON) University of Philippines 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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          

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  15 พฤษภาคม 2550 
จ านวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ  9 ปี 11 เดือน / 3 วาระ  
ประสบการณ์การท างาน 

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

 2550 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชไูก จ ากดั (มหาชน) 
 2547- ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา 
บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จ ากัด (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท ไมม่ ี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่คีดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา  
การเข้าร่วมประชุม  ปี พ.ศ. 2559 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท  7/7 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ 

การมส่ีวนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม    
 วาระการประชมุท่ี 1-5 (ไมม่)ี 
 วาระการประชมุท่ี 6 เป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

อีกวาระหน่ึง  
 วาระการประชมุท่ี 7-8 (ไมม่)ี 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

ประวัติกรรมการ 
  

 
ชื่อ   นายกอบศกัดิ์ พงศ์พนรัตน์   
ต าแหน่ง   กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการสรรหา 
วัน เดือน ปีเกิด  13 พฤษภาคม 2492 
อายุ   68 ปี 
สัญชาติ   ไทย  
ที่อยู่  916 ถนนพระรามท่ี 6 ซอยอรุุพงศ์ 21 แขวงถนนเพชรบรีุ  
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
ประวัติการศึกษา 

 Master of Public  Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA 
 เนติบณัฑิต สมยัท่ี 25 ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร 2539 
 หลกัสตูรโครงการสมัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นท่ี 4/2536 

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 53/2548 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 7/2547 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  27 พฤศจิกายน  2546 
จ านวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ  13 ปี 5 เดือน / 6 วาระ  
ประสบการณ์การท างาน 

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

 2546 – 2551  รองกรรมการผู้จดัการ 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

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

การถือหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่คีดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา  
การเข้าร่วมประชุม  ปี พ.ศ. 2559  

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้ 

การมส่ีวนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม    
 วาระการประชมุท่ี 1-5 (ไมม่)ี 
 วาระการประชมุท่ี 6 เป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

อีกวาระหน่ึง  
 วาระการประชมุท่ี 7-8 (ไมม่)ี 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ประวัติกรรมการ 

  

ชื่อ   นายวิจิตร วชิยัสาร  
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วัน เดือน ปีเกิด  27 เมษายน 2489 
อายุ   71  ปี 
สัญชาติ   ไทย  
ที่อยู่   114 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืง ปทุมธานี  
ประวัติการศึกษา 

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

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลกัสตูรพฒันาผู้บริหารระดบัสงู ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร  

(วปรอ. รุ่นท่ี 42) 
 ทนุโคลมัโบ หลกัสตูร Urban Planning and Management 

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 11 ตลุาคม 2550 
จ านวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ   9 ปี 6 เดือน / 4 วาระ 
ประสบการณ์การท างาน     

 2559 - ปัจจบุนั  คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  
    มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเซีย   

 2550 - ปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
                 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
    บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 2554-2559  คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเซีย 

 2549 - 2551  กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 
 2547 - 2549  ผู้ว่าราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
 2546 - 2547  ผู้ว่าราชการจงัหวดัปทมุธานี 
 2544 - 2546  ผู้ว่าราชการจงัหวดัสตลู 

การถือหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่คีดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา  
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การเข้าร่วมประชุม  ปี พ.ศ. 2559    
  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้     
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ 

การมส่ีวนได้เสียในวาระการประชุม   วาระการประชมุท่ี 1-8 (ไมม่)ี 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 8 

กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
กรรมการ 

ข้อ 15.  บริษัทมคีณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการ
ด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ
กรรมการไมน้่อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถ่ิีนท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ข้อ 16. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัท ไมจ่ าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 17.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี  ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงมคีะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอียู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  ในกรณีท่ี

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงม ีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ ใด
จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

  กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมหรือผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง และวรรคสองจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกับการด ารงคณุสมบตัิของ 
กรรมการท่ีเป็นอิสระตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท่ี
อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 36. ให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) ครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชมุสามญั” การประชุมสามญั
ดงักล่าวให้จดัให้มขึีน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” 
  คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมือ่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกันได้ไมน้่อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกัน

43

บร
ิษัท

 เอ
็น.

ซี.
 เฮ

�าส
�ซิ่ง

 จ
�าก

ัด 
(ม

หา
ชน

) 



  

ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบวุ่าให้เรียกประชมุเพื่อการใดไว้ให้
ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน หน่ึง (1) เดือนนบัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชมุ และให้โฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) 
วนัติดต่อกัน 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมจี านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คนหรือไมน้่อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม ่
และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังไม่จ าเป็นต้อง
ครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมอืชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยมอบ
ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
และอย่างน้อยให้มรีายการดงัต่อไปนี ้
ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้ รับมอบฉันทะ 
ค. ครัง้ที่ของการประชมุท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 40. การประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนล าดบัวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 

เมือ่ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกันได้ไมน้่อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน
นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไมเ่สร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบสุถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกว่าสาม (3) วนัก่อนประชุมด้วย 
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกัน 

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่รีองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมคีะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุ้น 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมสี่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไมม่สีิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
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ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับนี ้หรือ
กรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทนุกัน 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

 
เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ข้อ 48. ห้ามมใิห้ประกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ทาง
หนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกัน และจดัให้มกีารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่
วนัท่ีมมีติเช่นว่านัน้ 

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีก าไร
พอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนัน้ได้ และเมือ่ได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นคราวต่อไป 

ข้อ 50. เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันีส้ าหรับหุ้นบริุมสิทธิ 

ข้อ 51. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน้่อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

  นอกจากทนุส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอ่ืน
ตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

  เมือ่บริษัทได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมายและ
ทนุส ารองส่วนล า้มลูค่าหุ้นตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

สมุด บญัช ีและการสอบบญัช ี

ข้อ 53. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจดัให้มกีารท า และเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีไว้ให้ถกูต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้  

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยครัง้หน่ึงในรอบสิบสอง (12) เดือน         
อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจดัส่งเอกสารต่อไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
 (1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ 

ตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 
 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักล่าว 

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจดัให้มทีะเบียนกรรมการ บนัทึกรายงานประชมุคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น และข้อมติ
ทัง้หมดของที่ประชมุลงไว้เป็นหลกัฐานโดยถกูต้อง และหลักฐานนีใ้ห้เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
มอบหมายให้บคุคลใดท าหน้าท่ีเก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้ง
ให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบก่อน 

ข้อ 59. ผู้สอบบญัชีให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ทกุปี โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ ซึ่งออกไปนัน้
กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 60. ผู้สอบบญัชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

ข้อ 61.  กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในต าแหน่งนัน้ๆ จะเลือกเอามาเป็น
ต าแหน่งผู้สอบบญัชีของบริษัทไมไ่ด้ 

ข้อ 62.  ผู้สอบบญัชีมหีน้าท่ีเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 
 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
วันศุกร์ท่ี  21  เมษายน  2560 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 
 
 

ลงทะเบียน 
( เร่ิม 12.30 น.) 

 
 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ 
 
 

ลงนามในใบลงทะเบียน 
 
 

รับบัตรลงคะแนน 
 
 

เข้าห้องประชมุ 
 
 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 14.30 น.) 
 
 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดับ 
 
 

กรณีท่ีมีผู้ต้องการออกเสียงไม่เหน็ด้วย        
หรืองดออกเสียง ในวาระนัน้ๆ 

ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บ 
บัตรลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

 
 

 ประธานแจ้งผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุม 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 10 

 

แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 

เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)
1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม. 26 

ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท� : 0-2993-5080-7 

โทรสาร : 0-2993-5089

อีเมล� : ir@ncgroup.co.th 

Website : www.ncgroup.co.th


