
- 1 - 
 

 
 ท่ี NCH 008 / 2562  
 

วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

2. รายงานประจ าปี 2561 และรายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2561 (ในรูปแบบซีดีรอม) 
3. ประวตัิผู้ ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
4. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
5. นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
7. ข้อบังคบัของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม   

ผู้ ถือหุ้น 
8. เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ 
9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
10. แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

 
ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชัน่  เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ได้จัดขึน้เมื่อวันศุกร์ท่ี             

20 เมษายน 2561 โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้(รายละเอียด
ปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1) 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ   
เห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดงักลา่ว 
จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385 
เลขที ่1/765 หมู ่17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คคูต 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 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้(รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2561 และรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ  
จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมต ิ
เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล   งบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีแสดงไว้
ในรายงานประจ าปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว และได้จดัสง่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้(รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของ

บริษัทประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบ
บญัชีแล้ว 
จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 และการ
จ่ายเงนิปันผล 

  ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมี
ข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ 

   จากผลการด าเนินงานในปี 2561 ท่ีผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลก าไร
สทุธิจ านวน 99,164,811.13 บาท ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้ นพิจารณาจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,000,000.00 บาท ส าหรับผล
ประกอบการ  ปี 2561 ท าให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
74,150,000.00 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.95 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว (บริษัทมีทุนจด
ทะเบียน ช าระแล้ว 1,245,283,691.00 บาท)  
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   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษี และส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ 
มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การ
ขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ี
การด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท  จาก
ผลการด าเนินงานในปี 2561 ท่ีผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสุทธิ จ านวน 
96,300,693.21 บาท  

   ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผล ในอัตราหุ้ นละ 0.030 บาท โดยก าหนดจ่ายปันผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

                    ผลการด าเนินงาน   ผลการด าเนินงาน 

         ปี 2561 (บาท)        ปี 2560 (บาท) 
 ก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม)                    96,300,693.21       24,012,124.31          
 หกั ส ารองตามกฎหมาย                             5,000,000.00           1,100,000.00 
 ก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย             91,300,693.21         22,912,124.31 
 (หุ้นสามญัท่ีออกและช าระแล้ว 1,245,283,691 หุ้น)     
 รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้                           37,358,510.73           - 
 อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)                            0.030            - 
 อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองฯ            ร้อยละ  40.92                    -                   

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 5,000,000.00 บาท และจ่าย
ปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 ในอตัราหุ้ นละ 0.030 บาท โดยก าหนดจ่ายปันผลใน
วนัท่ี  15 พฤษภาคม 2562 โดยก าหนดให้มีวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผู้ ถือหุ้น (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ทัง้นี ้การใช้
สิทธิดงักลา่วของบริษัทยงัมีความไมแ่น่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบั
ของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง
อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีแรก และ
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ปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่
ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึง่ในปีนีม้ีกรรมการท่ีออกตามวาระ จ านวน 3 
ท่าน ดงันี ้

1. นายสธุรรม  ชชัวาลวงศ์ ประธานกรรมการ 
2. นายกอบศกัด์ิ  พงศ์พนรัตน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
     กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและ 
     ก ากบัดแูลกิจการ 
3. นายวิจิตร  วิชยัสาร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้
ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดย
พิจารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบด้วยคณุสมบตัิ คณุวฒิุ ประสบการณ์ ทกัษะ และ
ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถงึองค์ประกอบของกรรมการทัง้หมดของบริษัท  

อีกทัง้กรรมการแต่ละท่านมีคณุสมบตัิในการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระครบถ้วน
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนดและมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัทอย่างย่ิง  ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่างๆ เก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทได้อย่างอิสระ เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องจึงเห็นควรสรรหากรรมการชุดใหมแ่ทนกรรมการชดุเดิมท่ีครบ
วาระลง และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือเลือกตัง้
กรรมการใหมจ่ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. รศ.ไตรรัตน์ จารุทศัน์  กรรมการ  
2. นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

ให้เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการชดุย่อยของบริษัท 
(รายนามและประวตัิของกรรมการ ปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3) 
 
อนึง่ ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการสามารถอา่นได้จากรายงานประจ าปี 2561 

 และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อน
วนัประชมุ ระหวา่งวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 ถงึวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2561 ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแตอ่ย่าง
ใด        
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ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียพิจารณา
กลัน่กรองแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนในการ
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการใหม่ทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยของบริษัท เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นผู้มี
ประสบการณ์ท่ีจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ ตาม
ประวตัิโดยสงัเขปท่ีได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  
จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมหรือผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการ
ตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
กรรมการในปัจจุบนั แล้วเห็นว่าหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวมีความสอดคล้อง
กับภาระหน้าท่ีของกรรมการ  และอยู่ในระดับท่ีแข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียง
พอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนดอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในอตัราเดียวกบัคา่ตอบแทน
กรรมการในปีท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 1. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 - ประธานกรรมการ   50,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการ   20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

 2. คา่ตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท 
 - ประธานกรรมการ   440,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 
 - กรรมการ    -ไมม่-ี 

 3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

 4. คา่ตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  200,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 
 - กรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 
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  5. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ  
 - ประธานกรรมการฯ   30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการฯ                20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

    6. โบนสัจากผลการด าเนินงาน ปี 2561 และสิทธิประโยชน์อื่น   -ไมม่-ี 
  

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอมา 
จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ประจ าปี 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 120 ซึง่
ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี 
และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็น
ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ให้ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ส าหรับปี 2562  โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

 1. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4752  ซึ่ ง เค ย ได้ รับ ก า ร
แตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ในปี 2558-2561 (เป็นเวลา 4 ปี) หรือ 

 2. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6838  ซึ่ ง เค ย ได้ รับ ก า ร
แตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ในปี 2554-2561 (เป็นเวลา 8 ปี) หรือ  

 3. นายพจน์  อศัวสนัติชยั   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4891  ซึ่ ง เค ย ได้ รับ ก า ร
แตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ในปี 2549-2551และ ปี 2558-2561 (เป็นเวลา 7 ปี)  หรือ 

 4. นายสวุฒัน์  มณีกนกสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8134  ซึ่ ง เค ย ได้ รับ ก า ร
แตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ในปี 2561 (เป็นเวลา 1 ปี)   

   
  เน่ืองจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีท่ีได้ รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีประสบการณ์ใน
การตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจ
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบญัชีทัง้ 4 ราย ตลอดจนบริษัท 
สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มีความสมัพันธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทแตอ่ย่างใด  
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    ส าหรับ ปี 2562 ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 1,230,000 บาท ซึ่ง
เป็นอตัราเพ่ิมขึน้จากปี 2561 โดยในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงิน
บริษัท ให้แก่บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั จ านวน 1,190,000 บาท และค่าตอบแทนของ
งานบริการอื่นซึง่ได้แก่ คา่พาหนะเดินทาง จ านวน 19,610 บาท 

  ทัง้นี ้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง          
ของบริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากัด และบริษัท ควอลิตี ้ลิฟว่ิง 
แมเนจเม้นท์ จ ากดั  โดยในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีรวม 2 บริษัท ให้แก่
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั จ านวน 96,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึง่
ได้แก่ คา่พาหนะเดินทาง จ านวน 1,607 บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้ สอบบัญ ชี  โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี  และคา่ตอบแทนของผู้สอบ
บญัชีของบริษัท รวมทัง้ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพ่ือขออนุมั ติ
แต่งตัง้ นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักด์ิ หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพจน์              
อศัวสนัติชยั หรือนายสวุฒัน์  มณีกนกสกุล แห่งบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชี ประจ าปี 2562 และขออนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีจ านวน 1,230,000 บาท ส าหรับ
คา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ให้           
นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 หรือนางสาววนันิสา งาม
บัวทอง ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 หรือนายพจน์  อัศวสันติชัย ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4891 หรือนายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8134 แห่ง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และก าหนด
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,230,000 บาท 
จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่  8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นทัง้ในเร่ือง
ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ และเร่ืองอื่นๆ  
 

อย่างไรก็ดี  กรณี ท่ีผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเร่ืองอื่นๆ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมายซึ่ง
บัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ว่า 
“เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้ นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ่ง
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ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ี
ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้” 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้ซักถาม และ/หรือ
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะเปิดการ
พิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเง่ือนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าว
ข้างต้น 
 

 เน่ืองด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพ่ิมทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดท ารายงาน
ประจ าปี (Annual Report) และรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ในรูปแบบของ CD-ROM และ 
QR Code ได้ ดังนัน้ บริษัทจึงได้จัดท ารายงานประจ าปี 2561 และรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2561 ใน
รูปแบบ CD-ROM และ QR Code จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2561 และรายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2561 ในแบบ
รูปเลม่ สามารถติดตอ่ขอรับได้ท่ี  
                         ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
                         บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

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

 จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร หรือ             

นายกอบศกัด์ิ  พงศ์พนรัตน์ หรือ นายวิจิตร วิชยัสาร ซึง่เป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตามหนงัสือมอบ

ฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบันี ้และย่ืนตอ่บริษัทก่อนเร่ิมการประชมุ  
 

             ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                          

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

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์ 0-2531-5533, 0-2993-5080-7 ตอ่ 403 และ 401  
 
 
 
 

mailto:ir@ncgroup.co.th
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวนัศุกร์ท่ี  20 เมษายน  2561  เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ 
คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสธุรรม   ชชัวาลวงศ์  ประธานกรรมการ  

1. 2.  ดร.พิบลูย์   ลิมประภทัร  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายกอบศกัด์ิ   พงศ์พนรัตน์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. นายวิจิตร   วิชยัสาร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
5. นายสมเชาว์   ตนัฑเทอดธรรม  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

6. นายวิเชียร   ศิลาพชัรนนัท์ /1  กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผู้จดัการ (สายบริหาร) 

7. นายสมนกึ   ตนัฑเทอดธรรม  กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ 
 
หมายเหต ุ:  1. /1นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์ เป็นผู้บริหารสงูสดุของสายบญัชีและการเงิน (CFO) 
   2. สดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด   
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ได้แก่  นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ และ 
นางสาวกรวิภา ยอดข า 
        
ผู้แทนจากส านักกฎหมาย เพ่ือเป็นสกัขีพยานและตรวจสอบการตรวจนบัคะแนน ได้แก่ นาย ก.  อมรสนุทร 
เร่ิมการประชุม  เวลา 14.30 น. 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385 
เลขที ่1/765 หมู ่17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คคูต อ.ล าลกูกา  จ.ปทมุธานี  12130 
โทรศพัท์  +66(0) 2993-5080-7  โทรสาร  +66(0) 2993-5089   www.ncgroup.co.th 

 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
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นางสาวอญัชิสา  อตุพรม ท าหน้าท่ีเป็นพิธีกรในการประชุมครัง้นี ้ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นทุกท่าน 
ท่ีมาร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) และได้แจ้งให้ท่ี
ประชุม ทราบว่า มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ จ านวน 44 ราย 
นับเป็นจ านวนหุ้ นได้ 858,127,187 หุ้ น จากหุ้ นทัง้หมด 1,245,283,691 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 68.9102  ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 

 

ก่อนท่ีจะเร่ิมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชีแ้จงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ สรุปได้ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้ นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนท่ี
ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน 

2. วิธีการนบัคะแนนเสียง คือ 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง 
3. เม่ือผู้ด าเนินการประชุม แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ผู้ด าเนินการประชุมจะเรียนถามใน

ทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ คัดค้านหรืองดออกเสียง 
ผู้ด าเนินการประชมุจงึจะสรุปคะแนนในวาระนัน้ๆ หากมีผู้ ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จัดให้และยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตร
ลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุม  และ
สรุปผลให้ท่ีประชมุทราบ 

4. ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมซึ่งผู้มอบฉันทะมีค าสัง่ระบุการลงคะแนนเสียงมาใน
หนงัสือมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้วนัน้ ไมต้่องลงคะแนนในบตัร เน่ืองจากบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
ตามรายละเอียดท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนัน้ ผู้ ด าเนินการประชุมจะแจ้งผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุรับทราบ 

5. หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งช่ือ นามสกุล 
และซกัถามได้ตามวาระท่ีเก่ียวข้อง หากท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอความคิดเห็นอื่นใดท่ีไม่ได้อยู่
ในวาระการประชมุ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

6. และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในการลงคะแนนเสียง วาระท่ี 5 พิจารณา
อนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการ
ให้เลือกกรรมการได้ทีละท่าน โดยท าตามขัน้ตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น ดงัท่ีได้กล่าว
มาแล้ว 

 

หลังจบการชีแ้จง  นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พร้อมกบักล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ ด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระ ทัง้นี ้นายสมเชาว์ ได้เชิญให้ นางสาวอญัชิสา  อตุพรม พิธีกรเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด
วาระการประชมุตอ่ไป  
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดส าเนารายงานการประชมุท่ีได้จดัสง่ให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

ไม่มีผู้ขอเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้เสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

 

 

 

 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 
ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้วก่อนการประชมุ โดยสรุปสาระส าคญัดงันี  ้

 ผลการด าเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2560 เท่ากับ 2,355 ล้านบาท แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2559 ซึง่มียอดขาย 2,334 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.9   

 ผลการด าเนินงานด้านยอดโอนรายปี : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2560 เท่ากับ 1,425 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2559 ซึง่มียอดโอน 1,402 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.6   

 เป้าหมายการด าเนินงานปี 2561 : บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายยอดขายท่ี 2,700 ล้านบาท และตัง้เป้าการโอน
กรรมสิทธ์ิ ท่ี 1,700 ล้านบาท และขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการ มลูค่ารวม 2,230 ล้านบาท 
ซึง่มีทัง้ประเภทแนวราบและแนวสงู 

และส าหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริต (CAC) ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริต ไปแล้วนัน้ 

เห็นด้วย 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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 บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญักบัโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างย่ิง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต ตัง้แต่ปี 
2549 และพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ อีกทัง้ ปลกูฝังการปฏิบตัิหน้าท่ีตลอดจนการประกอบธุรกิจด้วยความ
ซื่อสตัย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือน าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ก าหนดนโยบายการป้องกนัและต่อต้านการทุจริต ไว้ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึง่บุคลากรทุกระดบั
ของ  บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 
 อีกทัง้ บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองท่ีรวดเร็วเป็นธรรม โดย
มุง่หวงัวา่พนกังานทกุคนจะร่วมกนัสอดสอ่งดแูลการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส อนัน ามาซึง่ความยัง่ยืนในระยะยาวของบริษัท 
 โดยในปี 2560 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น การ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องท่ีเป็น
สาระส าคัญเก่ียวกับการด าเนินคดีท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม  
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อผู้ ถือหุ้นและ
ประชาชนทัว่ไป ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท รายงานประจ าปี และรายงานความยัง่ยืน เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารขอให้ท่ีประชมุซกัถามหากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจึงสรุปว่าท่ีประชุม
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามท่ีเสนอ 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน ของบริษัทฯ ซึง่ผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุนีแ้ล้วก่อนการประชมุ โดยสรุปสาระส าคญัดงันี ้

 
 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 

        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,765.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 
331.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.5 เน่ืองจากสินค้าคงเหลือลดลง 
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         หนีส้ิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนีส้ินรวม  2,275.9 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 จ านวน 355.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 13.5  เน่ืองจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน และเงินกู้ ยืมจากกรรมการลดลง 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 
2,489.3 ล้านบาท และ 2,465.3 ล้านบาท ตามล าดบั หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 

 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
รายได้ของบริษัททัง้จ านวนมาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการขายบ้านจัดสรร

พร้อมท่ีดินเป็นหลกั 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,457 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ซึง่มีรายได้รวม 1,436 

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.5 เน่ืองจากรายได้จากการขายเพ่ิมขึน้ 23.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7  
ปี 2560 บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมท่ีดิน  ประเภทบ้านเดี่ยวท่ี 816.5 

ล้านบาท รองลงมา คือประเภทอาคารชุด 239.1 ล้านบาท, ทาวน์เฮ้าส์ 216.3 ล้านบาท  และบ้านแฝด 153.2 
ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 1,425.1 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ท่ี 2% 

  
กราฟแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะค าส่ังซือ้ของลูกค้า  

โดยในปี 2560 มีสดัสว่นบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสัง่สร้าง เท่ากบัร้อยละ 95, 
ร้อยละ 2 และร้อยละ 3 ตามล าดบั 

ขณะท่ีในปี 2559 มีสดัสว่นบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสัง่สร้าง เท่ากบัร้อยละ 78 
ร้อยละ 3 และร้อยละ 19 ตามล าดบั 

 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ ได้แก่  
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ในปี 2560 อยู่ท่ี 0.91 จาก 1.07 เท่า ในปี 2559 แตอ่ย่างไร

ก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทยอมรับได้ ไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มบริษัท
อสงัหาริมทรัพย์ 

เปอร์เซน็ต์อตัราก าไรขัน้ต้น ปี 2560 มีอตัราอยู่ท่ี 33.43%  
 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารขอให้ท่ีประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใด

ซกัถาม จงึขอให้ท่ีประชมุอนมุตัิงบการเงินดงักลา่ว 
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม 

        ท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2560 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน
ปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล โดยชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุดงันี ้

 ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 
51 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี 
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจด
ทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ 

จากผลการด าเนินงานในปี 2560 ท่ีผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลก าไรสุทธิจ านวน
24,012,124.31 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาจัดสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1.1 ล้านบาท ส าหรับผลประกอบการปี 2560 ท าให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมี
ทุนส ารองตามกฎหมาย 69,150,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.55 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจด
ทะเบียน 1,245,284,305 บาท)  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี และ
ส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ  เช่น  
ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท
และผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 เน่ืองจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ือเป็นเงินทุนหมนุเวียนใช้
จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท 

เห็นด้วย 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารขอให้ท่ีประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใด
ซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมตัิการจดัสรรก าไร และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560 ดงักลา่ว 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 

2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้ โดยในปีนีม้ีกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

 
1. นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  
2. นายสมนกึ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
3. นายรังสรรค์ นนัทกาวงศ์   กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
 
เน่ืองจากกรรมการท่านท่ี 3 ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตัง้แต่วันท่ี 16 

เมษายน 2561 ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็น
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และมีความรู้
ความสามารถ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้

เห็นด้วย 858,121,362 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 16,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0019 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 2 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  โดยในวาระนี ้
กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 2 ท่าน ขอไมเ่ข้าร่วมประชมุ จนกวา่การพิจารณาวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้กล่าวเสนอให้ท่ีประชุมลงมติเลือกกรรมการ ทัง้ 2 ท่าน เข้าด ารง

ต าแหน่งเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 
ท่านแรก นายวิเชียร   ศิลาพัชรนันท์  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 
มตทิี่ประชุม 

                     ท่ีประชมุมีมติพิจารณาอนมุตัิเลือกนายวิเชียร   ศิลาพชัรนนัท์ เป็นกรรมการบริษัทฯ  ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

ท่านที่สอง นายสมนึก   ตันฑเทอดธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 
มตทิี่ประชุม 

        ท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกนายสมนึก   ตันฑเทอดธรรม  เป็นกรรมการบริษัทฯ  ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

 
 
 
 
 
 

 
 (พิธีกรกล่าวเชิญกรรมการทัง้ 2 ท่าน ท่ีได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
เข้าห้องประชมุ) 
 

เห็นด้วย 857,612,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9388 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 525,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0612 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

เห็นด้วย 857,612,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9388 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 525,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0612 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ได้พิจารณาหลกัเกณฑ์คา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั แล้วเห็นว่าหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวมี
ความสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีของกรรมการ  และอยู่ในระดบัท่ีแข่งขนัได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และสงูเพียง
พอท่ีจะดแูลและรักษากรรมการที่มีคณุสมบตัิท่ีต้องการ จงึเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้ นก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมา โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 
  1. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
   -   ประธานกรรมการ   50,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
   -   กรรมการ   20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
  2. คา่ตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท 

   -   ประธานกรรมการ   440,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 
   -   กรรมการ    -ไมม่-ี 
  3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

   -   ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
   -   กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
  4. คา่ตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ 

   -   ประธานกรรมการตรวจสอบ  200,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 
   -   กรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 
  5. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
   -   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
   -   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน             20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

    6. โบนสัจากผลการด าเนินงาน ปี 2560 และสิทธิประโยชน์อื่น    -ไมม่-ี 
 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารขอให้ท่ีประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใด
ซกัถาม จงึขอให้ท่ีประชมุอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ดงักลา่ว 
 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
 ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุมีมติพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 

 

 

 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2561 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีในสงักดัของ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับปี 2561 ดงัมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพีระเดช   พงษ์เสถียรศกัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4752 หรือ  
2. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6838 หรือ 
3. นายพจน์   อศัวสนัติชยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4891 หรือ 
4. นายสวุฒัน์   มณีกนกสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8134   
และเสนออนมุตัิก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัท เป็นเงินจ านวน  1,190,000 บาท 

ซึง่เป็นอตัราท่ีลดลงจากปีท่ีผ่านมา  ทัง้นีไ้มร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีได้จ่ายจริง  
 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารขอให้ท่ีประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใด

ซกัถาม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจึงขอให้ท่ีประชมุอนุมตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 
ดงักลา่ว 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
 เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ปะจ าปี 2561 ด้วย
คะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 
 

เห็นด้วย 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 
21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  
โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ
ท่ี 36 เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่
หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 ดงันี ้
 

“ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่ (4) 
เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่า 
“การประชมุวิสามญั” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือ
หุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม  ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย
ซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามครัง้ใด 
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 38 ผู้ ถือหุ้นตามวรรค
สามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารขอให้ท่ีประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใด
ซกัถาม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจงึขอให้ท่ีประชมุอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 36 ดงักลา่ว 

 

เห็นด้วย 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
 ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 36 ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 

 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดต้องการซักถามในเร่ืองอื่นใด
หรือไม ่

คุณชญานุช  กัณหปกรณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้
สอบถามดงันี ้

1. ขอทราบเหตผุลท่ีกรรมการลาออก 1 ท่าน 
2. ตามท่ีมีการรณรงค์เร่ืองความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ และการก าหนดจ านวนปีใน

การด ารงต าแหน่ง ไมท่ราบวา่บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการเร่ืองเหลา่นีห้รือไม ่อย่างไร 
3. จากรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ด้านยอดขายและยอดโอนท่ีไมส่งูมาก และบริษัท

ฯ ได้งดจ่ายเงินปันผลมาเป็นเวลา 2 ปีแล้วนัน้ บริษัทฯ ได้มีการตัง้เป้าการเติบโตของรายได้
ในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปีหรือไม ่และคาดการณ์วา่จะปันผลได้ในปีใด 

 
คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงค าถามข้อที่  1 ว่าการ

ลาออกของกรรมการท่านดงักลา่ว เน่ืองจากเหตผุลเร่ืองภาระสว่นตวัท่ีเพ่ิมมากขึน้  
ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงค าถามข้อที่  2 ว่า

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักอยู่เสมอถึงระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอิสระว่าไม่ควร
ด ารงต าแหน่งนานเกินไป และมีการเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าควรมีการก าหนดระยะเวลาใน
การด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี แต่เน่ืองจากปัญหาเร่ืองการสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ามาท าหน้าท่ี
กรรมการอิสระท่ีต้องมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระ รวมถึงต้องมีความรู้ในธุรกิจอสงัหาซึง่เป็นธุรกิจ

เห็นด้วย 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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หลกัของบริษัทฯ นัน้ เป็นเร่ืองยาก แต่ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ขอรับข้อเสนอแนะนีไ้ว้พิจารณาและหารือใน
การประชมุคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชีแ้จงค าถามข้อที่ 3 ว่าบริษัทฯ มีการปรับ
กลยทุธ์ ในการบริหารบางสว่น มีการปรับรูปแบบสินค้าโดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  เข้ามาใช้ และปรับโปรโมชัน่
ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องตลาดท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้เป็นไปตาม
เป้าท่ีบริษัทฯ ได้ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณาจากยอดขายตัง้แตต้่นปีพบวา่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และหากบริษัทฯ
ได้รับการตอบรับดีอย่างสม ่าเสมอตลอดปีนี ้บริษัทคาดวา่จะจ่ายปันผลได้ 

คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่ มเติมว่า หากดูอัตราการติบโตของ
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทมีน้อย จึงต้องการทราบว่าบริษัทฯ มีแหล่งรายได้คงท่ีอื่น
นอกจากการขายบ้านซึ่งเป็นสินค้าหลกัหรือไม่ และมีความประสงค์ให้บริษัทจ่ายปันผลทุกปีโดยอาจจะจ่าย
มากหรือน้อยก็ได้ 

คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีห้องชดุ (Apartment) ให้
เช่า และมีแผนท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม  รวมถึงมีการศกึษาการท าธุรกิจท่ีจะก่อให้เกิดรายได้จากโครงการท่ีบริษัทฯ 
ด าเนินงานอยู่อีกด้วย 

 

ในระหว่างการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม ท าให้มีผู้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 
ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 70,605,991 และโดยการมอบฉนัทะ 24 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น  787,546,958 หุ้น รวม
เป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 858,152,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.9122 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึง
กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ น ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี ้อีกทัง้ได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีมี
ประโยชน์ และกลา่วปิดประชมุ 
   
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 
 

ลงช่ือ        ประธานท่ีประชมุ 
          ( นายสธุรรม  ชชัวาลวงศ์ ) 

 
 

ลงช่ือ __________________________          _ผู้ รับรองรายงานการประชมุ 
               ( นายวิเชียร  ศิลาพชัรนนัท์ ) 

 
ลงช่ือ                                                 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
            ( นางสาวพรทิพย์ภา  ชีวเรืองโรจน์ ) 
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ประวัตผู้ิได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 
ชื่อ-นามสกุล(ไทย) : รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์  จารุทศัน์ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : - อาจารย์ประจ าภาควิชาเคหการ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ /  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หวัหน้าหน่วยวิจยัสภาพแวดล้อมท่ี 
เหมาะสมกบัผู้สงูอายแุละคนพิการ / 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วัน เดือน ปีเกดิ : 13 พฤษภาคม 2505 
อายุ : 57 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน :  ปริญญาโท เคหพฒันศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

:  Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 157/2562 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 26 เมษายน  2562 
การถือหุ้นใน NCH1 

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
:  ไมม่ ี

ข้อพพิาททางกฎหมาย :  ไมม่ ี
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไมม่ ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

:  กรรมการ, บจ. ยนิูเวอร์แซลดไีซน์เซน็เตอร์ (ไทยแลนด์) / 
ออกแบบก่อสร้างอาคารพกัอาศยั 

 หวัหน้าหน่วยวิจยัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบั
ผู้สงูอายแุละคนพิการ, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / 
สถาบนัศกึษา 

 อาจารย์ประจ าภาควิชาเคหการ, คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / สถาบนัศกึษา 
 

 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ือง
กับธุรกจิที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

:  มี – เป็นกรรมการ, 
บจ. ยนิูเวอร์แซลดไีซน์เซน็เตอร์ (ไทยแลนด์) / ออกแบบ
ก่อสร้างอาคารพกัอาศยั 

ประสบการณ์การท างาน  : 2548-ปัจจบุนั            หวัหน้าหน่วยวิจยัสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกบัผู้สงูอายแุละคนพิการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / 
สถาบนัศกึษา 
2541-ปัจจบุนั             อาจารย์ประจ าภาควิชาเคหการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / สถาบนัศกึษา 
2555-2559                ผู้ช่วยอธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
/ สถาบนัศกึษา 
2552                          โครงการส ารวจและจดัท าแผนท่ีท่องเท่ียว
ส าหรับคนพิการและผู้สงูอายุ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : กรรมการใหม ่
ความเป็นอสิระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด2 :  ไมม่ีความเป็นอิสระ เน่ืองจากเป็นท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ าจากบริษัท และมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจ 

 
หมายเหต ุ:  
1.  จ านวนหุ้นของ NCH ท่ีถือครองนบัรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 คือ คูส่มรส บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

และ นิติบคุคลท่ีถือหุ้นเกิน 30% 
2.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอน็.ซี.เฮาส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 
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ประวัตผู้ิได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 

ชื่อ-นามสกุล(ไทย) : นายวรการ เทพเฉลิม 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : - 
วัน เดือน ปีเกดิ : 11 กมุภาพนัธ์ 2500 
อายุ : 62 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

University of Scranton, Pennsylvania, U.S.A. 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

:  ไมม่ ี

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 26 เมษายน  2562 
การถือหุ้นใน NCH1 

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
:  ไมม่ ี

ข้อพพิาททางกฎหมาย :  ไมม่ ี
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไมม่ ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

:  ไมม่ ี
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ือง
กับธุรกจิที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

:  ไมม่ ี
 

ประสบการณ์การท างาน  : ก.ย 2557 - ส.ค 2558        รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท ปรีชากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) / พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
มิ.ย 2554 - มิ.ย 2557        ผู้ช่วยกรรมการใหญ่อาวโุส รักษาการ
หวัหน้าสายบรรษัทธรุกิจ (Corporate Banking Group)                                          
ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) / ธนาคาร 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : กรรมการใหม ่
ความเป็นอสิระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด2 :  มีความเป็นอิสระ  

หมายเหต ุ:  
1.  จ านวนหุ้นของ NCH ท่ีถือครองนบัรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 คือ คูส่มรส บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

และ นิติบคุคลท่ีถือหุ้นเกิน 30% 
2.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอน็.ซี.เฮาส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 



- 25 - 
 

ประวัตผู้ิได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 

ชื่อ-นามสกุล(ไทย) : นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ์ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการบริหาร /  

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  
ท่ีปรึกษา / บจ.เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ 
- ท่ีปรึกษา / บจ.เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ 

วัน เดือน ปีเกดิ : 27 มิถนุายน 2494 
อายุ : 67 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

:  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 26 เมษายน  2562 
การถือหุ้นใน NCH1 

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
:  ไมม่ ี

ข้อพพิาททางกฎหมาย :  ไมม่ ี
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  กรรมการบริหาร / บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ

พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

:  ท่ีปรึกษา / บจ.เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ือง
กับธุรกจิที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

:  ไมม่ ี
 

ประสบการณ์การท างาน  :  สค.2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร / บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

 มค.2557 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา / บริษัท เคซีจี            
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  

 มค.2557 – เมย.2559 กรรมการบริษัท / บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
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 มค.2557 – พย.2558 ประธานกรรมการกิจการสมัพนัธ์ 
/ บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) 

 มค.2557 – พค.2557 กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบตอ่สงัคม / บริษัทบริหารสนิทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

 พค.2557 – สค.2558  กรรมการตรวจสอบ / บริษัท
บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

 ผู้ชว่ยผู้วา่การ / ธนาคารแหง่ประเทศไทย สาย
วางแผนดแูลฝ่ายบญัชีและการเงินฝ่ายงบประมาณ 
และบริหารความเส่ียงฝ่ายทรัพยากรบคุคล และฝ่าย
พฒันาองค์กรธนาคารแหง่ประเทศไทย  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : กรรมการใหม ่
ความเป็นอสิระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด2 :  มีความเป็นอิสระ  

 
หมายเหต ุ:  
1.  จ านวนหุ้นของ NCH ท่ีถือครองนบัรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 คือ คูส่มรส บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

และ นิติบคุคลท่ีถือหุ้นเกิน 30% 
2.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอน็.ซี.เฮาส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 
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ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
  
ชื่อ  ดร.พิบลูย์ ลิมประภทัร 
ต าแหน่ง กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
 และก ากบัดแูลกิจการ* 
วัน เดอืน ปีเกดิ 21 เมษายน 2483 
อายุ 79 ปี  
สัญชาต ิ ไทย   
ที่อยู่  89/42 หมูท่ี่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 10510 
ประวัตกิารศึกษา    

 Ph.D. University of Illinois 

 M.A. (ECON) University of Philippines 

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

 Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 1/2547  

 Board & CEO Assessment รุ่นท่ี 2/2546   

 Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 19/2545           

 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 3/2544          
จ านวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 10 ปี 12 เดือน / 4 วาระ  
ประสบการณ์การท างาน 

 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและ 
ก ากบัดแูลกิจการบริษัท เอน็.ซ.ี เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน)   

 2550 – 2560 กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  
และประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน)   

 2550 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชไูก จ ากดั (มหาชน) 

 2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา 
บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 
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การถือหุ้นในบริษัท ไมม่ี  
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
 
การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2561 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท  6/6 ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้  

 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 
 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม    
 ไมม่ี 

 
*มตคิณะกรรมการบริษัทฯ ได้รวมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ เป็น
กรรมการย่อยชดุเดียวกนัในปี 2562 
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ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
  

ชื่อ   นายกอบศกัด์ิ พงศ์พนรัตน์  
ต าแหน่ง  กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,   

กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ* 
วัน เดือน ปีเกดิ  13 พฤษภาคม 2492 
อายุ   70 ปี 
สัญชาต ิ  ไทย  
ที่อยู่  916 ถนนพระรามท่ี 6 ซอยอรุุพงศ์ 21 แขวงถนนเพชรบรีุ  
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประวัตกิารศึกษา 

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

 เนติบณัฑิต สมยัท่ี 25 ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 2539 

 หลกัสตูรโครงการสมัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นท่ี 4/2536 
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 53/2548 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 7/2547 
จ านวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ 15 ปี 5 เดือน / 8 วาระ  
ประสบการณ์การท างาน 

 2561-ปัจจบุนั        กรรมการและกรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ    
บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  

 2550-2560           กรรมการและกรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหา  

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  
 
 



- 30 - 
 

 2546-2551           รองกรรมการผู้จดัการ 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 

 2546-2550           กรรมการและกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  

การถือหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
 
การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2561  

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้  

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  2/2 ครัง้ 
 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม    
 ไมม่ี 

 
*มติคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รวมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ เป็น
กรรมการย่อยชดุเดียวกนัในปี 2562 
 

 



- 31 - 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
  

 ชื่อ   ผศ.วิจิตร วิชยัสาร  

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
วัน เดือน ปีเกดิ  27 เมษายน 2489 
อายุ   73  ปี 
สัญชาต ิ  ไทย  
ที่อยู่   114 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง ปทมุธานี 12000 
ประวัตกิารศึกษา 

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

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูรพฒันาผู้บริหารระดบัสงู ณ ประเทศออสเตรเลีย 

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
(วปรอ. รุ่นท่ี 42) 

 ทนุโคลมัโบ หลกัสตูร Urban Planning and Management 
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 96/2550  

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

 Understanding the Financial Statement (UFS) รุ่นท่ี 12/2550  

 Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 20/2550 

 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุ่นท่ี 2/2551 

 IT Governance : A Strategic Part Forward 
จ านวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ  11 ปี 6 เดือน / 7 วาระ 
ประสบการณ์การท างาน    

 2561 - ปัจจบุนั           กรรมการ กรรมการอิสระ  
  และกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท เอน็.ซ.ี เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 2550 - 2560 กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
  บริษัท เอน็.ซ.ี เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 2559-ปัจจบุนั        คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
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 2554-2559             คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  

 2549 - 2551  กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

 2547 - 2549  ผู้วา่ราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

 2546 - 2547  ผู้วา่ราชการจงัหวดัปทมุธานี 

 2544 - 2546  ผู้วา่ราชการจงัหวดัสตลู 
 

การถือหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2561   

  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้     

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม    
 ไมม่ี 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ* 

 
นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ

สอดคล้องตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คือ  
(1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสอง
ปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา   คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

โดยความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่
ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของผู้ขออนุญาตหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป  แล้วแต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการ
พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บคุคลเดียวกนั  

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชีซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี
ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ เป็นกรรมการอิสระ  

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน  หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย  

(9)      ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัทฯ 
 
 
* นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ใช้ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุท่ีได้ก าหนดไว้ 
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   (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น................................................ 

เขียนท่ี .......................................................................  
วนัท่ี ................. เดือน .........................พ.ศ................. 

 
(1) ข้าพเจ้า        สญัชาติ                    

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

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม             หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้
 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ 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    
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ในวันศุกร์ท่ี 26 
เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่  เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 
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วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
(   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    (   )  เหน็ด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระที่ 2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561  
 (   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (   )  เหน็ด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง  
  
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
 (   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     (   )  เหน็ด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 และการจ่ายเงนิปัน

ผล 
(   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    (   )  เหน็ด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 (   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 
 (   )  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
 (   )  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
         1.  รศ.ไตรรัตน์  จารุทศัน์     กรรมการ 
  (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
         2.  นายวรการ  เทพเฉลิม     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
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         3.  นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562  
 (   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (   )  เหน็ด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562
 (   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (   )  เหน็ด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
 วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (   )  เหน็ด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือ

วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6)   ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุ ไว้ไม่ชัดเจน

หรือในกรณีท่ี   ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึง
กรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี
ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

 
     ลงช่ือ ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                          ( ......................................................... )  
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     ลงช่ือ ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

หมายเหต:ุ      
1. ผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติม

ได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

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

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.  ณ ห้อง
เมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
10210 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
วาระท่ี                เร่ือง                                                                                                                               . 

(   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี                เร่ือง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี                เร่ือง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี                เร่ือง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี                    เร่ือง การแตง่ตัง้กรรมการ      
(   )  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
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 (   )  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
 ช่ือกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
 ช่ือกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
 ช่ือกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไมเ่ห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุ
ประการ 

 

ลงช่ือ ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ 

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

     ลงช่ือ ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                      ( ......................................................... ) 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
กรรมการ 

ข้อ 15.  บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการ
เลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่น
ตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไมน้่อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้อง
มีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ข้อ 16. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัท ไมจ่ าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 17.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการที่จะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบั
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ เคียง
ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้
จับสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจาก
ต าแหน่งกรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 34. บ าเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุหรือผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่ง
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 7 
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ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือ
ลกูจ้างของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารง
คณุสมบตัิของกรรมการที่เป็นอิสระตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุม
วิสามญั” 

          คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้น
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบุ
เร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า
วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

            ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคบัข้อ 38 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั 
เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากั ดทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 
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ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และจะต้องมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง 
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้
ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงัไมจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ 
การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากดัก าหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ 
สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี  ้

ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 40. การประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ท่ีประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ 

เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้
ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจ
ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนัดประชุม หรือเร่ือง
ท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอเพ่ิมเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และ
เวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่ (1) เสียงตอ่หนึง่ (1) หุ้น 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ หรือในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคล
อื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพ่ิมทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

 
เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือมติของ
คณะกรรมการกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงิน
ปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
ภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีมีมติเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า
บริษัทมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนัน้ได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

ข้อ 50. เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้ นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคบันี ้
ส าหรับหุ้นบริุมสิทธิ 

ข้อ 51. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ
สิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 
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  นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติให้ จัดสรร
เงินทนุส ารองอื่นตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

  เม่ือบริษัทได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตาม
กฎหมายและทนุส ารองสว่นล า้มลูคา่หุ้นตามล าดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

 
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ข้อ 53. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท า และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบสิบสอง 
(12) เดือน  อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ โดยคณะกรรมการต้องจดั
ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 

 (1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการ 
ตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 

 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจดัให้มีทะเบียนกรรมการ บนัทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้
ถือหุ้น และข้อมติทัง้หมดของท่ีประชุมลงไว้เป็นหลกัฐานโดยถกูต้อง และหลกัฐานนีใ้ห้เก็บรักษาไว้ ณ 
ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าท่ีเก็บรักษาไว้ในท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้
ส านกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ แตต้่องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัทราบก่อน 

ข้อ 59. ผู้สอบบญัชีให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ทกุปี โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชี
ผู้ซึง่ออกไปนัน้กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 60. ผู้สอบบญัชีควรได้รับคา่ตอบแทนเท่าใด ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

ข้อ 61.  กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในต าแหน่งนัน้ๆ จะเลือก
เอามาเป็นต าแหน่งผู้สอบบญัชีของบริษัทไมไ่ด้ 

ข้อ 62.  ผู้ สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล 
บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และ
ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่
ผู้สอบบญัชีด้วย 
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เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุม
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  ลงวนัท่ี 19 กุมภาพันธ์  2542 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือ
เป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้ แก่ผู้ ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย  
และเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ แทน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการ
ย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย
ตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาตไิทย 
(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ   หรือบัตร

พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ   -  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวั

หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอ านาจ 
             -  หนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
 (ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
 (ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  - ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวั

หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)ของผู้ รับมอบอ านาจ 
             - หนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

2. นิตบุิคคล 
2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้

มีอ านาจลงนาม 
2.2 กรณีมอบฉันทะท่ัวไป 

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

กรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวหรือ
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ค) หนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
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 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดท าขึน้ใน
ตา่งประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
 
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ 
สถานท่ีประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. ของวนัศกุร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 
หมายเหต ุ  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการ
อิสระเป็นผู้ รับมอบฉันทะในข้อ (3) ของหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้นี ้รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสาร
แนบ 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
วันศุกร์ที่  26  เมษายน  2562 

 
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 

 
ลงทะเบียน 

(เร่ิม 12.30 น.) 
 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ 
 

ลงนามในใบลงทะเบียน 
 

รับบัตรลงคะแนน 
 

เข้าห้องประชุม 
 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.30 น.) 
 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 
 

กรณีที่มีผู้ต้องการออกเสียงไม่เหน็ด้วย 
หรืองดออกเสียง ในวาระนัน้ๆ 

ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
 

เจ้าหน้าที่จัดเกบ็ 
บัตรลงคะแนน (เฉพาะที่ไม่เหน็ด้วยและงดออก

เสียง) / สรุปผลลงคะแนน 
 

ประธานแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม 
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                  แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

               ณ ห้องเมจกิ 3 โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
    เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
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