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แนวทางปฏิบัติตนและมาตรการเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อ
สถานการณด์งักลา่ว จงึขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง หรือเดินทางมาจากพืน้ท่ีเสี่ยง หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท้่านเขา้ร่วมประชมุ โดยท่านสามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการ
อิสระของบรษิัทเขา้รว่มประชมุแทน  

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะ หรือค าถามเก่ียวกับระเบียบวาระการประชมุ ตั้งแต่บัดนี้ 
จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยส่งเอกสารมาท่ี ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์ตามท่ีอยู่ของบริษัท 
ดงันี ้
 

     ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
      บริษัท เอน็.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

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

 
3. บริษัทจะจัดเตรียมอุปกรณป์้องกันพืน้ฐาน และแอลกอฮอลเ์จล ไวบ้ริเวณดา้นหนา้หอ้งประชุม 

กรณีท่ีพบผูมี้ความเส่ียงในวนัดงักล่าว บรษิัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการไม่อนญุาตใหเ้ขา้หอ้งประชมุ 
โดยทา่นสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบรษิัทเขา้รว่มประชมุแทนได ้
 

บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้  ให้ปฏิบัติตน
ดังต่อไปนีต้ลอดเวลาการประชุม 

1. ลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยแอลกอฮอลเ์จลก่อนเขา้หอ้งประชมุทกุครัง้ 
2. สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
3. หากมีไข ้ไอ น า้มูกไหล เจ็บคอ หายใจหอบเหน่ือย ขอความกรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษัท และ

ทา่นตอ้งออกจากการประชมุผูถื้อหุน้โดยทนัที 

บรษิัทขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านเป็นอยา่งสงูและขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าว
อยา่งเครง่ครดั โดยหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดร้บัความรว่มมือจากทกุทา่นเป็นอยา่งดี 
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 ท่ี NCH 012 / 2564 
 

วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษัท เอน็.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1.    ส  าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 

2. รายงานประจ าปี 2563 (ในรูปแบบQR CODE) 
3. ประวตัิผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
4. ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการประชมุผูถื้อหุน้  
5. นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท เอน็.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
7. ขอ้บังคบัของบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ่ิ์ง จ ากัด (มหาชน) เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุม   

ผูถื้อหุน้ 
8. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ 
9. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
10. แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอน็.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ  ากดั (มหาชน) ไดม้ีมติใหก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2564 ในวนัศุกรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอน
เวนชั่น  เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพ่ือพิจารณาเรื่องตา่งๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2564 
 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 ไดจ้ัดขึน้เม่ือวันจันทรท่ี์             

15 กุมภาพันธ ์2564 โดยมีส  าเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมาพรอ้มนี ้(รายละเอียด
ปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1) 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ   
เห็นควรใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ดงักลา่ว 
จ านวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385 
เลขที ่1/765 หมู ่17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คคูต อ.ล  าลกูกา  จ.ปทมุธานี  12130 
โทรศพัท ์ +66(0) 2993-5080-7  โทรสาร  +66(0) 2993-5089   www.ncgroup.co.th 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 (QR Code) ท่ีไดจ้ดัสง่ใหผู้ ้
ถือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้(รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 2) 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2563 และรบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ  
จ านวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผ่านมต ิ
เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล   งบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีแสดงไว้
ในรายงานประจ าปี (QR Code) ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ และได้
จัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมครัง้นี ้   (รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมา
ดว้ย 2) 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของ

บริษัทประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบ
บญัชีแลว้ 
จ านวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 และการ
จ่ายเงนิปันผล 

  ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 51 บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษัทจะมี
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมีทนุส  ารองมากกวา่นัน้ 

   จากผลการด าเนินงานในปี 2563 ท่ีผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลก าไร
สทุธิจ านวน 124,224,193.62 บาท ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 6,200,000.00 บาท ส าหรับผล
ประกอบการ  ปี 2563 ท าใหง้บการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 (QR Code) ท่ีไดจ้ดัสง่ใหผู้ ้
ถือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้(รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 2) 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2563 และรบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ  
จ านวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผ่านมต ิ
เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล   งบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีแสดงไว้
ในรายงานประจ าปี (QR Code) ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ และได้
จัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมครัง้นี ้   (รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมา
ดว้ย 2) 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของ

บริษัทประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบ
บญัชีแลว้ 
จ านวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 และการ
จ่ายเงนิปันผล 

  ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 51 บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษัทจะมี
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมีทนุส  ารองมากกวา่นัน้ 

   จากผลการด าเนินงานในปี 2563 ท่ีผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลก าไร
สทุธิจ านวน 124,224,193.62 บาท ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 6,200,000.00 บาท ส าหรับผล
ประกอบการ  ปี 2563 ท าใหง้บการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
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81,560,000.00 บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 6.55 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ (บริษัทมีทุนจด
ทะเบียน ช าระแลว้ 1,245,283,691.00 บาท)  

   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษี และส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลใหน้ าปัจจัยต่างๆ 
มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท สภาพคล่อง การ
ขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
การด าเนินการดงักลา่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บริษัทและผูถื้อหุน้ของบริษัท  จาก
ผลการด าเนินงานในปี 2563 ท่ีผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสุทธิ จ านวน 
112,498,657.07 บาท  

   ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาจ่ายเงินปัน
ผล ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท โดยก าหนดจ่ายปันผลในวันท่ี  17 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้ 

              ผลการด าเนินงาน   ผลการด าเนินงาน 
         ปี 2563 (บาท)        ปี 2562 (บาท) 
 ก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม)                    112,498,657.07      18,673,658.40 
 หกั ส ารองตามกฎหมาย                               6,200,000.00          1,210,000.00 
 ก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย             106,298,657.07          17,463,658.40           
 (หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ 1,245,283,691 หุน้)     
 รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้                            49,811,347.64       - 
 อตัราเงินปันผลตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้)                                0.04               - 
 อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองฯ                         46.86        -                                     

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 6,200,000.00 บาท และจ่าย
ปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.040 บาท โดยก าหนดจ่ายปันผลใน
วนัท่ี  17 พฤษภาคม 2564 โดยก าหนดใหมี้วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม
ผูถื้อหุน้ (Record Date) และสิทธิในการรบัเงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 ทัง้นี ้การใช้
สิทธิดงักลา่วของบริษัทยงัมีความไมแ่น่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
จ านวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ  

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบั
ของบริษัทขอ้ 18 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
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อย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีแรก และ
ปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท ใหใ้ชวิ้ธีจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่
ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

   โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง จ านวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน ์  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายสมนกึ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สีย ไดพิ้จารณาคณุสมบตัิ และผล
การปฏิบติังานของกรรมการดงักล่าวเป็นรายบุคคลแลว้ว่าเป็นบุคคลท่ีสามารถใหค้วามเห็น
ไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง และมีความรูค้วามสามารถ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท จึง
เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตัง้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง   ( รายนามและประวตัิย่อของกรรมการ  ปรากฏในสิ่งท่ีส่ง    
มาดว้ย 3 ) 

อนึ่ง ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการสามารถอา่นไดจ้ากรายงานประจ าปี 2563 

 และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุม ระหว่างวนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแตอ่ย่างใด        
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้
พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษัทอย่าง
รอบคอบ และระมดัระวงัแลว้  เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการเสนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 2 ท่าน ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
กรรมการอิสระและกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ ของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 
จ านวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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อย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้
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2. นายสมนกึ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สีย ไดพิ้จารณาคณุสมบตัิ และผล
การปฏิบตัิงานของกรรมการดงักล่าวเป็นรายบุคคลแลว้ว่าเป็นบุคคลท่ีสามารถใหค้วามเห็น
ไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง และมีความรูค้วามสามารถ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท จึง
เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตัง้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง   ( รายนามและประวติัย่อของกรรมการ  ปรากฏในสิ่งท่ีส่ง    
มาดว้ย 3 ) 

อนึ่ง ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการสามารถอา่นไดจ้ากรายงานประจ าปี 2563 

 และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุม ระหว่างวนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแตอ่ย่างใด        
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้
พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษัทอย่าง
รอบคอบ และระมดัระวงัแลว้  เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการเสนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 2 ท่าน ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
กรรมการอิสระและกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ ของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 
จ านวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดร้ับ
คา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบ
แทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมหรือผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการ
ตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ ไดพิ้จารณาหลกัเกณฑ์การก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัแลว้ เห็นวา่หลกัเกณฑค์า่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วมีความ
สอดคลอ้งกับภาระหนา้ท่ีของกรรมการ อยู่ในระดับท่ีแข่งขันไดก้ับอุตสาหกรรม และเพียง
พอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยในอตัราเดียวกับค่าตอบแทนฯ ในปี 2563 โดยรายละเอียดการ
จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ เป็นดงันี ้
 

 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. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ  
 - ประธานกรรมการฯ   30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการฯ                20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

    6. โบนสัจากผลการด าเนินงาน ปี 2563 และสิทธิประโยชนอ์ื่น   -ไมม่-ี 
  

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนฯ เสนอมา 
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จ านวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผ่านมติ 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี าหรับงบการเงนิปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาถึงคณุสมบตัิและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึง
ความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2563 แลว้มีความเห็นว่า บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์มีประสบการณใ์นการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
หลายแห่ง และมีความเขา้ใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผูส้อบ
บัญชีทัง้ 4 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั ไม่มีความสมัพันธห์รือรายการท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทแต่อย่างใด จึงเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ส  าหรบัปี 2564  โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

 1. นางสาวโชติมา  กิจศิรกร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7318   
  (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทส าหรบัปี 2563) หรือ  
 2. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6838  
  (ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 
 3. นางสาวชตุินนัท ์ กอประเสริฐถาวร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9201  
  (ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ     
 4. นางสาวธญัพร   ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9169   
  (ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)  
 คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พรอ้ม

ก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรบังบการเงินของบริษัทส าหรบัปี 2564 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564  เป็นจ านวนเงิน 1,290,000 บาท โดยเป็นอัตราเพ่ิมขึน้จากปี 2563 ซึ่งในปี 2563 
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงินบริษัท ใหแ้ก่บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด 
จ านวน 1,230,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งไดแ้ก่ ค่าพาหนะเดินทาง 
จ านวน 22,630 บาท 

 
 นอกจากนี ้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้ 3 แห่ง          

ของบริษัท ไดแ้ก่ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท์ จ ากัด , บริษัท ควอลิตี ้ลิฟว่ิง 
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั และบริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จ ากดั โดยในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทน
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จ านวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผ่านมติ 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี าหรับงบการเงนิปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาถึงคณุสมบตัิและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึง
ความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2563 แลว้มีความเห็นว่า บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์มีประสบการณใ์นการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
หลายแห่ง และมีความเขา้ใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผูส้อบ
บัญชีทัง้ 4 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั ไม่มีความสมัพันธห์รือรายการท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทแต่อย่างใด จึงเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ส  าหรบัปี 2564  โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

 1. นางสาวโชติมา  กิจศิรกร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7318   
  (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทส าหรบัปี 2563) หรือ  
 2. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6838  
  (ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 
 3. นางสาวชตุินนัท ์ กอประเสริฐถาวร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9201  
  (ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ     
 4. นางสาวธญัพร   ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9169   
  (ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)  
 คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พรอ้ม

ก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรบังบการเงินของบริษัทส าหรบัปี 2564 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564  เป็นจ านวนเงิน 1,290,000 บาท โดยเป็นอัตราเพ่ิมขึน้จากปี 2563 ซึ่งในปี 2563 
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงินบริษัท ใหแ้ก่บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด 
จ านวน 1,230,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งไดแ้ก่ ค่าพาหนะเดินทาง 
จ านวน 22,630 บาท 

 
 นอกจากนี ้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้ 3 แห่ง          

ของบริษัท ไดแ้ก่ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี์ ้แมเนจเมน้ท์ จ ากัด , บริษัท ควอลิตี ้ลิฟว่ิง 
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั และบริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จ ากดั โดยในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทน
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การสอบบัญชีรวม 3 บริษัท ใหแ้ก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จ านวน 246,000 บาท 
และคา่ตอบแทนของงานบริการอื่นซึง่ไดแ้ก่ คา่พาหนะเดินทาง จ านวน 2,169 บาท 

 
 ทั้งนี ้ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู ้สอบบัญชีท่านใดท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาแลว้เป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญ ชี  โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี  และคา่ตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีของบริษัท รวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแลว้ เพ่ือขออนุมั ติ
แตง่ตัง้ นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7318 หรือนางสาววนันิสา งาม
บัวทอง ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6838 หรือนางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร ผูส้อบ
บัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 9201 หรือนางสาวธัญพร  ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 
9169  แห่งบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี  2564 และก าหนดค่า
สอบบญัชีจ านวน 1,290,000 บาท  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้           
นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7318 หรือนางสาววนันิสา งามบวัทอง 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6838 หรือนางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร ผูส้อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขท่ี 9201 หรือนางสาวธัญพร  ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9169  
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี ประจ าปี  2564 และก าหนดค่าสอบ
บญัชีจ านวน 1,290,000 บาท 
จ านวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมัตวิงเงนิออกและเสนอขายหุน้กู้จ านวนไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือเป็นการสนบัสนนุแผนการลงทนุ  ในการลงทนุและพฒันาโครงการ
ใหม่ การขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ 
ดงันัน้พ่ือความคล่องตวัในการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึง
พิจารณาเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิวงเงินออกและเสนอขายหุน้กู ้  จ านวนไมเ่กิน 1,000
ลา้นบาท 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ 
ออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีเง่ือนไขเบือ้งตน้ดงันี ้
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 ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการ และ /หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย มีอ  านาจในการ
ก าหนดรายละเอียด และเง่ือนไขอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ดงันี ้
 
1. ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับหุน้กูร้วมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ การไถ่
ถอน ตลอดจนก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียง
ราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

วัตถุประสงคใ์นการ
ออกหุ้นกู้ 

: เพ่ือเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุน  ในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม ่
การขยาย ธุรกิจ ในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
ของบริษัทฯ และ /หรือเพ่ือช าระหนี้ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภท : หุน้กูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อ และ/หรือ ไม่ระบช่ืุอผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิ และ/หรือ ไม่
ดอ้ยสิทธิ มีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน และมีผู ้แทนผูถื้อหุ้นกู้
หรือไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกุลเงนิ : สกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตา่งประเทศอื่นในจ านวนเทียบเท่า 
วงเงนิหุน้กู้รวม  : วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ รวมทั้งสิน้ไม่เกิน  1,000 

ลา้นบาท (หากเป็นสกลุเงินต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในวนัท่ีออกหุน้
กู ้(issue date) ในแตล่ะคราว)  

อายุ : ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย 
พิจารณา การก าหนดอายุของตราสาร ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ี
ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้  

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ /หรือเป็นโครงการให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/
หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราว
เดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ /หรือ 
ส  านักงาน กลต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลใช้บังคับใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

การไถ่ถอนหุน้กู้คนื
ก่อนครบก าหนด 

: บริษัทฯ อาจก าหนดใหมี้สิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนครบก าหนด 
รวมทัง้การซือ้คืนหุน้กู ้ก่อนครบก าหนด  ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไข
ในการออกหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 

อัตราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัอายหุุน้กู ้และสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะ
คราว 

เงือ่นไขอื่น ๆ  : ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุน้กู ้ท่ีไดอ้อกภายในวงเงินท่ีไดร้บั
อนุมตัิขา้งตน้ บริษัทฯ สามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพ่ิมเติมอีกได ้ตามจ านวนท่ี
ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกิน
วงเงินรวมของหุน้กูท่ี้ไดอ้นมุตัิในครัง้นี ้
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 ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการ และ /หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย มีอ  านาจในการ
ก าหนดรายละเอียด และเง่ือนไขอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ดงันี ้
 
1. ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับหุน้กูร้วมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ การไถ่
ถอน ตลอดจนก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียง
ราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

วัตถุประสงคใ์นการ
ออกหุ้นกู้ 

: เพ่ือเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุน  ในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม ่
การขยาย ธุรกิจ ในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
ของบริษัทฯ และ /หรือเพ่ือช าระหนี้ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภท : หุน้กูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อ และ/หรือ ไม่ระบช่ืุอผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิ และ/หรือ ไม่
ดอ้ยสิทธิ มีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน และมีผู ้แทนผูถื้อหุ้นกู้
หรือไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกุลเงนิ : สกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตา่งประเทศอื่นในจ านวนเทียบเท่า 
วงเงนิหุน้กู้รวม  : วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ รวมทั้งสิน้ไม่เกิน  1,000 

ลา้นบาท (หากเป็นสกลุเงินต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในวนัท่ีออกหุน้
กู ้(issue date) ในแตล่ะคราว)  

อายุ : ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย 
พิจารณา การก าหนดอายุของตราสาร ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ี
ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้  

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ /หรือเป็นโครงการให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/
หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราว
เดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ /หรือ 
ส  านักงาน กลต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลใช้บังคับใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

การไถ่ถอนหุน้กู้คนื
ก่อนครบก าหนด 

: บริษัทฯ อาจก าหนดใหมี้สิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนครบก าหนด 
รวมทัง้การซือ้คืนหุน้กู ้ก่อนครบก าหนด  ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไข
ในการออกหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 

อัตราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัอายหุุน้กู ้และสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะ
คราว 

เงือ่นไขอื่น ๆ  : ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุน้กู ้ท่ีไดอ้อกภายในวงเงินท่ีไดร้บั
อนุมตัิขา้งตน้ บริษัทฯ สามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพ่ิมเติมอีกได ้ตามจ านวนท่ี
ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกิน
วงเงินรวมของหุน้กูท่ี้ไดอ้นมุตัิในครัง้นี ้
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2. แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูป้ระสานงานการออกและเสนอขายหุน้กู ้ และ /
หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรือสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และ/หรือบุคคล
อื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
3. ติดต่อ เจรจา เขา้ท าการลงนาม แกไ้ข สญัญา และหรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้
ขอ้มูล ย่ืนเอกสาร หลกัฐาน กับส านักงานกลตและหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
เสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นควร 
 
 โดยเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือผูท่ี้ไดร้บั
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการตามท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ 
 
จ านวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผ่านมติ 
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที ่ 9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และแสดงความคิดเห็นทัง้ในเรื่อง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุ และเรื่องอื่นๆ  
 

อย่างไรก็ดี  กรณี ท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมก็จะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขของกฎหมายซึ่ง
บัญญัติไวใ้นมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ว่า 
“เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ี
ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได”้ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรใหเ้ปิดวาระนีไ้วเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/

หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเปิดการ
พิจารณาและลงมติจะตอ้งเข้าเง่ือนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าว
ขา้งตน้ 
 

 เน่ืองดว้ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไดเ้พ่ิมทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดท ารายงาน
ประจ าปี (Annual Report) ในรูปแบบของ QR CODE ได ้ดงันัน้ บริษัทจึงไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2563 ใน
รูปแบบ QR Code และจัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 อย่างไรก็
ตาม หากท่านประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2563 ในแบบรูปเลม่ สามารถติดตอ่ขอรบัไดท่ี้  

 



- 10 - 
 

                         ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
                         บริษัท เอน็.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

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

 จงึขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วขา้งตน้ อนึ่ง ในกรณีท่ีท่าน
ประสงคจ์ะมอบฉันทะ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือมอบฉันทะให ้ดร.พิบูลย ์ ลิมประภัทร หรือ             
นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ ์หรือ นายวรการ  เทพเฉลิม กรรมการอิสระ เพ่ือเขา้รว่มประชมุและลงมติแทนได ้โดย
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 6 และย่ืนตอ่บริษัทก่อนเริ่มการประชมุ 
  
 
 

             ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                          

          (รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน)์    
               ประธานกรรมการ 
  บริษัท เอน็.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์0-2531-5533, 0-2993-5080-7 ตอ่ 403 และ 401  
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2564 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัจนัทรท่ี์ 15 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 14.30 น. ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท เลขท่ี 1/765 
หมู ่17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12130 

 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.  รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน ์ ประธานกรรมการ  

1. 2.  ดร.พิบลูย ์  ลิมประภทัร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหา  พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูล  
กิจการ 

3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหา  พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
4. นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหา  พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
5. นายวิกรม  ศรีประทกัษ ์ กรรมการอิสระ 
6. นายสมเชาว ์  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ  
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

7. นายสมนกึ   ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 

รายชือ่ผู้บริหาร และรักษาการแทนต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชแีละการเงนิทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายวลชัณฏัฐ์  รุจิดาศิริสกลุ/1 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน และรกัษาการแทนต าแหน่งผูบ้ริหารสงูสดุ 

   ดา้นการบญัชีและการเงินของบริษัท (CFO) 
 

หมายเหต ุ:  1. นายวลชัณฏัฐ ์  รุจิดาศิริสกลุ/1 เป็นรกัษาการณแ์ทนต าแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุของสายบญัชีและ
การเงิน (CFO) 

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

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1 
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  2. กรรมการมีทัง้หมด 7 ท่าน เขา้รว่มประชมุ 7 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ 
คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของกรรมการทัง้หมด   

 
ส านักงานกฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม จากบริษัท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั ไดแ้ก่ นายคงกช ยงสวสัดิกลุ 
 
เร่ิมการประชุม  เวลา 14.30 น. 

นางสาวณัฐณมนต ์ ศรณัธัชวงศ ์ท าหนา้ท่ีเป็นพิธีกรในการประชุมครัง้นี ้ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้
ทกุท่าน ท่ีมารว่มการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ  ากดั (มหาชน) และได้
แจง้ใหท่ี้ประชุม ทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้ดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ จ  านวน 37 
ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้888,819,283 หุน้ จากหุน้ทัง้หมด 1,245,283,691 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.3748  ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 38 

 
ก่อนท่ีจะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม พิธีกรไดชี้แ้จงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

และวิธีการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ สรุปไดด้งันี ้
1. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได ้ในบัตรลงคะแนนท่ี

ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน 
2. วิธีการนบัคะแนนเสียง คือ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 
3. เม่ือผูด้  าเนินการประชุม แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในแต่ละวาระ ผูด้  าเนินการประชุมจะเรียนถามใน

ทุกๆ วาระว่าจะมีผู ้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู ้คัดค้านหรืองดออกเสี ยง 
ผูด้  าเนินการประชมุจงึจะสรุปคะแนนในวาระนัน้ๆ หากมีผูใ้ดคดัคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จัดให้และยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตร
ลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  และ
สรุปผลใหท่ี้ประชมุทราบ 

4. ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมซึ่งผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาใน
หนงัสือมอบฉนัทะเรียบรอ้ยแลว้นัน้ ไมต่อ้งลงคะแนนในบตัร เน่ืองจากบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
ตามรายละเอียดท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลงัจากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมจะแจ้งผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระใหท่ี้ประชมุรบัทราบ 

5. หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาใหท้่านถาม
ค าถามโดยเขียนค าถามใส่กระดาษท่ีจดัเตรียมไวใ้หแ้ละมอบใหเ้จา้หนา้ท่ี ณ จดุลงทะเบียนหรือ
ภายในหอ้งประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพ่ือให้การจัดการประชุมไดก้ระชับและ
รวดเรว็ โดยท่านประธานฯ จะรวบรวมค าถามและตอบในวาระท่ี 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ค าถามทุก
ค าถามท่ีไมไ่ดต้อบในหอ้งประชมุ บริษัทฯ จะแสดงค าตอบ บนเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ โดยเรว็  
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คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของกรรมการทัง้หมด   

 
ส านักงานกฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม จากบริษัท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั ไดแ้ก่ นายคงกช ยงสวสัดิกลุ 
 
เร่ิมการประชุม  เวลา 14.30 น. 

นางสาวณัฐณมนต ์ ศรณัธัชวงศ ์ท าหนา้ท่ีเป็นพิธีกรในการประชุมครัง้นี ้ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้
ทกุท่าน ท่ีมารว่มการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ  ากดั (มหาชน) และได้
แจง้ใหท่ี้ประชุม ทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้ดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ จ  านวน 37 
ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้888,819,283 หุน้ จากหุน้ทัง้หมด 1,245,283,691 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.3748  ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 38 

 
ก่อนท่ีจะเร่ิมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม พิธีกรไดชี้แ้จงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

และวิธีการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ สรุปไดด้งันี ้
1. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได ้ในบัตรลงคะแนนท่ี

ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน 
2. วิธีการนบัคะแนนเสียง คือ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 
3. เม่ือผูด้  าเนินการประชุม แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในแต่ละวาระ ผูด้  าเนินการประชุมจะเรียนถามใน

ทุกๆ วาระว่าจะมีผู ้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู ้คัดค้านหรืองดออกเสี ยง 
ผูด้  าเนินการประชมุจงึจะสรุปคะแนนในวาระนัน้ๆ หากมีผูใ้ดคดัคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จัดให้และยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตร
ลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  และ
สรุปผลใหท่ี้ประชมุทราบ 

4. ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมซึ่งผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาใน
หนงัสือมอบฉนัทะเรียบรอ้ยแลว้นัน้ ไมต่อ้งลงคะแนนในบตัร เน่ืองจากบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
ตามรายละเอียดท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลงัจากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมจะแจ้งผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระใหท่ี้ประชมุรบัทราบ 

5. หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาใหท้่านถาม
ค าถามโดยเขียนค าถามใส่กระดาษท่ีจดัเตรียมไวใ้หแ้ละมอบใหเ้จา้หนา้ท่ี ณ จดุลงทะเบียนหรือ
ภายในหอ้งประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพ่ือให้การจัดการประชุมไดก้ระชับและ
รวดเรว็ โดยท่านประธานฯ จะรวบรวมค าถามและตอบในวาระท่ี 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ค าถามทุก
ค าถามท่ีไมไ่ดต้อบในหอ้งประชมุ บริษัทฯ จะแสดงค าตอบ บนเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ โดยเรว็  
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ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้ท่ีไม่ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม และผู้ถือหุน้ท่ีมอบฉันทะ
สามารถส่งค าถามเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุม ไดต้ัง้แต่วนัท่ี 22 มกราคม 2564 จนถงึวนัท่ี 
8 กุมภาพนัธ ์2564 โดยส่งเอกสารมาท่ี ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ตามท่ีอยู่ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดสง่ค าถามมาในช่วงเวลาดงักลา่ว 
 
หลงัจบการชีแ้จง  รศ.ไตรรตัน ์ จารุทัศน์  ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ี

ประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 พรอ้มกบักลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
และประธานฯ ไดเ้ชิญให ้ นางสาวณัฐณมนต ์ ศรณัธชัวงศ ์พิธีกรเป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดวาระการประชมุตอ่ไป
  
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวันที ่24 เมษายน  

 2563 

ประธาน เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ตามรายละเอียดส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

 ไมม่ีผูข้อเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขรายงานการประชมุ ประธาน ไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณา
รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 
จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 

 
วาระที ่2   พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงคข์องบริษัท  

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไ้ข
เพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทเพ่ือใหบ้ริษัทมีวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งและครอบคลมุกบัความประสงคใ์นการ

เห็นดว้ย 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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บริจาคท่ีดินและการด าเนินธุรกิจดา้นสขุภาพของบริษัท จงึเห็นสมควรใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา
อนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท โดยเพ่ิมเติมวตัถุประสงคจ์ากเดิมจ านวน 53 ขอ้ เป็น 55 ขอ้ 
ดงันี ้

“ขอ้ 54  ให ้ยกให ้บริจาค ทีด่นิ หรืออสงัหาริมทรพัย์อืน่ใด แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกิจ  
เพือ่ใชใ้นกจิการอืน่ใด เพือ่ประโยชนข์องบริษทั และสาธารณประโยชน ์

ขอ้ 55  ประกอบกจิการใหบ้ริการดา้นสขุภาพ เป็นกจิการดูแลผูสู้งอายหุรือผูม้ีภาวะพึ่งพงิ ใหส้ถานทีพ่กั
อาศยัทัง้ทีพ่กัคา้งคืน และไม่พกัคา้งคืน เพือ่การดูแล บ าบดั ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพ การท า
กายภาพบ าบัด การออกก าลังกายและอื่น ๆ ใหค้ าปรึกษาดา้นสุขภาพ เป็นผูจ้ัดหรือรับจัด
กิจกรรม สนัทนาการ การพกัผ่อนบนัเทิงใจทุกประแภท แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและ
องคก์รของรฐัทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ” 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา
อนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ และเห็นสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการจด
ทะเบียนแกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบริษัท ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจด าเนินการตา่ง ๆ ท่ี
จ าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ์ 

จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ

เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม            

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอทุกประการ และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจาก
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษัท ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้
การด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบูรณ ์ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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บริจาคท่ีดินและการด าเนินธุรกิจดา้นสขุภาพของบริษัท จงึเห็นสมควรใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา
อนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท โดยเพ่ิมเติมวตัถุประสงคจ์ากเดิมจ านวน 53 ขอ้ เป็น 55 ขอ้ 
ดงันี ้

“ขอ้ 54  ให ้ยกให ้บริจาค ทีด่นิ หรืออสงัหาริมทรพัย์อืน่ใด แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกิจ  
เพือ่ใชใ้นกจิการอืน่ใด เพือ่ประโยชนข์องบริษทั และสาธารณประโยชน ์

ขอ้ 55  ประกอบกจิการใหบ้ริการดา้นสขุภาพ เป็นกจิการดูแลผูสู้งอายหุรือผูม้ีภาวะพึ่งพงิ ใหส้ถานทีพ่กั
อาศยัทัง้ทีพ่กัคา้งคืน และไม่พกัคา้งคืน เพือ่การดูแล บ าบดั ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพ การท า
กายภาพบ าบัด การออกก าลังกายและอื่น ๆ ใหค้ าปรึกษาดา้นสุขภาพ เป็นผูจ้ัดหรือรับจัด
กิจกรรม สนัทนาการ การพกัผ่อนบนัเทิงใจทุกประแภท แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและ
องคก์รของรฐัทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ” 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา
อนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ และเห็นสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการจด
ทะเบียนแกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบริษัท ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจด าเนินการตา่ง ๆ ท่ี
จ าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ์ 

จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ

เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม            

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอทุกประการ และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจาก
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษัท ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้
การด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบูรณ ์ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการ

แก้ไขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัท 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษัท  
ตามวาระท่ี 2 ขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2564 จึง
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

                  “ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบริษัท มีจ านวน 55 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 3. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 
และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/ห รือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
เป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
มีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียน
เสรจ็สมบรูณ ์

จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ

คะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม          

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องบริษัท และมีมติอนุมตัิมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูร้บัมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจใน
การจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจด าเนินการต่าง 
ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ตาม

เห็นดว้ย 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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รายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 วาระที ่4 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ประธาน สอบถามท่ีประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซกัถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่ 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถอืหุ้น ไดส้อบถาม (โดยการเขียนลงกระดาษตามท่ีบริษัทฯ ไดจ้ดัไวใ้ห)้ 
ดงันี ้

1. ขอใหฝ่้ายบริหารอธิบาย เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมวตัถปุระสงคข์องบริษัทดงักลา่ว 
2. บริษัทมีรายไดท่ี้เป็นรายไดป้ระจ าหรือไม่ หรือมีรายไดจ้ากการขายโครงการบ้านจัดสรร

เท่านัน้ 
3. บริษัทมีนวตักรรมในการสรา้งบา้นอย่างไร 
4. คณะผูบ้ริหารของบริษัทมองภาพรวมตลาดอสงัหาในอีก 2-3 ปี ขา้งหนา้อย่างไร 
5. ภาวะเงินเฟ้อจะเกิดขึน้หรือไม่ 
 
คุณไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทท าธุรกิจด้านการพัฒนา

อสงัหาริมทรพัย ์และมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เพ่ิมมากขึน้ ท าใหต้อ้งมีระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์
เพ่ือบริการลูกคา้และลูกบา้น การท่ีบริษัทแกไ้ขขอ้บังคับเพ่ือใหส้ามารถบริจาคท่ีดินใหก้ับองคก์รของรฐัได ้
เพ่ือใหอ้งคก์รดงักลา่วน าท่ีดินมาใชเ้ป็นแหลง่พกัน า้เพ่ิมแรงดนั ซึง่จะเกิดประโยชนก์บับริษัทเป็นอย่างมาก 

คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ  ชีแ้จงดังนี ้
1. ปัจจุบัน เป็ นยุคของสังคมสูงวัยหรือ Ageing Society ซึ่ งบริ ษัทยังไม่มี รายละเอียด

วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานท่ีชัดเจนในดา้นนี ้จึงตอ้งการเขียนวัตถุประสงคเ์พ่ิมเพ่ือใชใ้นอนาคตหากมี
โอกาสในการประกอบกิจการใหม่ๆ ของบริษัทต่อไป  โดยจากการเพ่ิมวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 55 จะท าใหบ้ริษัท
สามารถด าเนินธุรกิจดแูลผูส้งูอายซุึง่จะท าใหบ้ริษัทมีรายไดท่ี้เป็นรายไดป้ระจ าและมีความยั่งยืนเพ่ิมมากขึน้ 

2. บริษัทมีนวตักรรมใหม่ๆ โดยไดร้บัความร่วมมือจากพนัธมิตร เช่น Smart ECO , Smart Care 
เพ่ือใหส้ินคา้ท่ีบริษัทขาย เป็นบา้นท่ีประหยดัพลงังาน รวมถงึดแูลสขุภาพและคณุภาพชีวิตของผูอ้ยู่อาศยั ดว้ย
ระบบตา่งๆ และมีการดแูลหลงัการขายท่ีดี เพ่ือใหล้กูคา้ประทบัใจและบอกต่อ มีการออกแบบบา้นและบริเวณ
บา้น ใหร้องรบัลกูคา้ในทุกช่วงวยั โดยการสรา้งแบรนดผ์่านประสบการณ ์New Normal Living จากแบรนดท่ี์ดี
สู่แบรนดท่ี์ยั่งยืน ตามแนวคิดของบ้านวิถีใหม่ สู่ความเป็นแบรนดท่ี์มีความสุข ดว้ยคอนเซ็ปต ์ALL FROM 

เห็นดว้ย 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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รายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 วาระที ่4 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ประธาน สอบถามท่ีประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซกัถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่ 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถอืหุ้น ไดส้อบถาม (โดยการเขียนลงกระดาษตามท่ีบริษัทฯ ไดจ้ดัไวใ้ห)้ 
ดงันี ้

1. ขอใหฝ่้ายบริหารอธิบาย เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมวตัถปุระสงคข์องบริษัทดงักลา่ว 
2. บริษัทมีรายไดท่ี้เป็นรายไดป้ระจ าหรือไม่ หรือมีรายไดจ้ากการขายโครงการบ้านจัดสรร

เท่านัน้ 
3. บริษัทมีนวตักรรมในการสรา้งบา้นอย่างไร 
4. คณะผูบ้ริหารของบริษัทมองภาพรวมตลาดอสงัหาในอีก 2-3 ปี ขา้งหนา้อย่างไร 
5. ภาวะเงินเฟ้อจะเกิดขึน้หรือไม่ 
 
คุณไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทท าธุรกิจด้านการพัฒนา

อสงัหาริมทรพัย ์และมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เพ่ิมมากขึน้ ท าใหต้อ้งมีระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์
เพ่ือบริการลูกคา้และลูกบา้น การท่ีบริษัทแกไ้ขขอ้บังคับเพ่ือใหส้ามารถบริจาคท่ีดินใหก้ับองคก์รของรฐัได ้
เพ่ือใหอ้งคก์รดงักลา่วน าท่ีดินมาใชเ้ป็นแหลง่พกัน า้เพ่ิมแรงดนั ซึง่จะเกิดประโยชนก์บับริษัทเป็นอย่างมาก 

คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ  ชีแ้จงดังนี ้
1. ปัจจุบัน เป็ นยุคของสังคมสูงวัยหรือ Ageing Society ซึ่ งบริ ษัทยังไม่มี รายละเอียด

วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานท่ีชัดเจนในดา้นนี ้จึงตอ้งการเขียนวัตถุประสงคเ์พ่ิมเพ่ือใชใ้นอนาคตหากมี
โอกาสในการประกอบกิจการใหม่ๆ ของบริษัทต่อไป  โดยจากการเพ่ิมวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 55 จะท าใหบ้ริษัท
สามารถด าเนินธุรกิจดแูลผูส้งูอายซุึง่จะท าใหบ้ริษัทมีรายไดท่ี้เป็นรายไดป้ระจ าและมีความยั่งยืนเพ่ิมมากขึน้ 

2. บริษัทมีนวตักรรมใหม่ๆ โดยไดร้บัความร่วมมือจากพนัธมิตร เช่น Smart ECO , Smart Care 
เพ่ือใหส้ินคา้ท่ีบริษัทขาย เป็นบา้นท่ีประหยดัพลงังาน รวมถงึดแูลสขุภาพและคณุภาพชีวิตของผูอ้ยู่อาศยั ดว้ย
ระบบตา่งๆ และมีการดแูลหลงัการขายท่ีดี เพ่ือใหล้กูคา้ประทบัใจและบอกต่อ มีการออกแบบบา้นและบริเวณ
บา้น ใหร้องรบัลกูคา้ในทุกช่วงวยั โดยการสรา้งแบรนดผ์่านประสบการณ ์New Normal Living จากแบรนดท่ี์ดี
สู่แบรนดท่ี์ยั่งยืน ตามแนวคิดของบ้านวิถีใหม่ สู่ความเป็นแบรนดท่ี์มีความสุข ดว้ยคอนเซ็ปต ์ALL FROM 

เห็นดว้ย 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 888,819,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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HOME กบัครอบครวัทกุช่วงวยั (ALL GEN) ผ่าน 5 รูปแบบการใชชี้วิตสู่ประสบการณใ์หม่ Live, Work, Shop, 
Learn และ Play 

ดร.พิบูลย ์ ลิมประภัทร  ประธานกรรมการตรวจสอบไดต้อบค าถามเร่ืองภาวะเงินเฟ้อว่า
คงไมม่ากนกั และยงัอยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้ 

คุณไตรรัตน ์จารุทัศน ์ประธานกรรมการ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของภาพรวมตลาด
อสงัหาในอีก 2-3 ปี ขา้งหนา้อาจยังไม่ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากสถานการณข์องโรคระบาดท่ีก าลงัประสบอยู่ แต่
เน่ืองจากบริษัทท าธุรกิจในบริเวณชานเมืองและท าแนวราบมากกว่าแนวสูง จึงคาดว่าบริษัทจะไม่ไดร้ับ
ผลกระทบมากนกั อีกทัง้ บริษัทยงัมีการพฒันาสินคา้ท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ( life style) ของผู้
อยู่อาศยัในปัจจบุนัมากขึน้ 

 
ในระหว่างการประชุมไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ท าใหม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้ดว้ย

ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิน้ จ านวน 42 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ได ้888,819,783 หุน้ จากหุ้น
ทัง้หมด 1,245,283,691 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.3749  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ 

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึง

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี ้อีกทั้งไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีมี
ประโยชน ์และกลา่วปิดประชมุ 
   
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 
 
 

ลงช่ือ        ประธานท่ีประชมุ 
( รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน ์) 

 
 

ลงช่ือ ___________________________ผูร้บัรองรายงานการประชมุ 
            (นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม) 
 

 
ลงช่ือ                                                 ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
             (นางสาวพรทิพยภ์า  ชีวเรืองโรจน)์ 
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ประวัตยิ่อของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
 

ชือ่-นามสกุล(ไทย) : รองศาสตราจารยไ์ตรรัตน ์ จารุทศัน ์
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ 
วัน เดอืน ปีเกดิ : 13 พฤษภาคม 2505 
อายุ : 59 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน :  ปริญญาโท เคหพฒันศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

:  Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 
272/2562 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 
157/2562 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 26 เมษายน  2562 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 2 ปี / 1 วาระ 
การถอืหุน้ใน NCH1 

 (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 
:  ไมม่ ี

ข้อพพิาททางกฎหมาย :  ไมม่ ี
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ :  ไมม่ ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่  
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

:  หวัหนา้ศนูยเ์ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการออกแบบ
สภาพแวดลอ้มเพ่ือทกุคน / จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั /  
สถาบนัการศกึษา 

 อาจารยป์ระจ าภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์/ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษา 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกีย่วเน่ือง
กับธุรกจิทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

:  ไมมี่  
 

ประสบการณก์ารท างาน  : เมษา 2562 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ / 
บจม.เอน็.ซี.เฮา้สซ์ิ่ง / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 
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ประวัตยิ่อของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
 

ชือ่-นามสกุล(ไทย) : รองศาสตราจารยไ์ตรรัตน ์ จารุทศัน ์
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ 
วัน เดอืน ปีเกดิ : 13 พฤษภาคม 2505 
อายุ : 59 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน :  ปริญญาโท เคหพฒันศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

:  Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 
272/2562 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 
157/2562 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 26 เมษายน  2562 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 2 ปี / 1 วาระ 
การถอืหุน้ใน NCH1 

 (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 
:  ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย :  ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ :  ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่  
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

:  หวัหนา้ศนูยเ์ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการออกแบบ
สภาพแวดลอ้มเพ่ือทกุคน / จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั /  
สถาบนัการศกึษา 

 อาจารยป์ระจ าภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์/ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษา 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกีย่วเน่ือง
กับธุรกจิทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

:  ไมมี่  
 

ประสบการณก์ารท างาน  : เมษา 2562 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ / 
บจม.เอน็.ซี.เฮา้สซ์ิ่ง / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 
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2562 - ปัจจบุนั          หวัหนา้ศนูยเ์ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการ
ออกแบบสภาพแวดลอ้มเพ่ือทุกคน / จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั /  
สถาบนัการศกึษา 
2557 - 2563             กรรมการ / บจ. ยนิูเวอรแ์ซลดีไซนเ์ซน็เตอร ์
(ไทยแลนด)์ / ออกแบบสถาปัตยกรรม 
2548 - 2562             หวัหนา้หน่วยวิจยัสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมกบัผูส้งูอายแุละคนพิการ / จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั / 
สถาบนัการศกึษา 
2541 - ปัจจบุนั          อาจารยป์ระจ าภาควิชาเคหการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์/ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั / 
สถาบนัการศกึษา 
2555 - 2559              ผูช้่วยอธิการบดี / จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :  การประชมุคณะกรรมการบริษัท  6/6 ครัง้ 
ความเป็นอสิระตามเกณฑท์ีบ่ริษัทฯ ก าหนด2 :  มีความเป็นอิสระ  

 
หมายเหต ุ:  
1.  จ านวนหุน้ของ NCH ท่ีถือครองนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 คือ คูส่มรส บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

และ นิติบคุคลท่ีถือหุน้เกิน 30% 
2.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอน็.ซี.เฮาสซ์ิ่ง จ ากดั (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 
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ประวัตย่ิอของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

 
ชือ่-นามสกุล(ไทย) : นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ : กรรมการ, กรรมการบริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  

(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
วัน เดอืน ปีเกดิ : 6 พฤษภาคม 2511 
อายุ : 52 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน :  Master of Management (SASIN) Chulalongkorn 

University,2548 
 Bachelor of Engineering (Systems) University of 

Pennsylvania Philadelphia, 2535 
 Bachelor of Science (Wharton School) Finance 

and Management University of Pennsylvania 
Philadelphia, 2535 

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

:  Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 
90/2550 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 
8/2547 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 27 พฤศจิกายน 2546 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 18 ปี / 7 วาระ 
การถอืหุน้ใน NCH1 

(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 
: 2.38 % 

ข้อพพิาททางกฎหมาย :  ไมม่ ี
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ :  ไมม่ ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่  
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

:  กรรมการ / บจ.ศิริอรุณ เวลเนส / ศนูยฟ้ื์นฟสูขุภาพ 
 กรรมการ / บจ. เอน็.ซี. พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์/ 

รบัจา้งบริหารโครงการบา้นจดัสรร 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 

:  ไมม่ ี
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ประวัตย่ิอของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

 
ชือ่-นามสกุล(ไทย) : นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ : กรรมการ, กรรมการบริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  

(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
วัน เดอืน ปีเกดิ : 6 พฤษภาคม 2511 
อายุ : 52 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน :  Master of Management (SASIN) Chulalongkorn 

University,2548 
 Bachelor of Engineering (Systems) University of 

Pennsylvania Philadelphia, 2535 
 Bachelor of Science (Wharton School) Finance 

and Management University of Pennsylvania 
Philadelphia, 2535 

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

:  Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 
90/2550 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 
8/2547 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 27 พฤศจิกายน 2546 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 18 ปี / 7 วาระ 
การถอืหุน้ใน NCH1 

(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 
: 2.38 % 

ข้อพพิาททางกฎหมาย :  ไมม่ ี
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ :  ไมม่ ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่  
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

:  กรรมการ / บจ.ศิริอรุณ เวลเนส / ศนูยฟ้ื์นฟสูขุภาพ 
 กรรมการ / บจ. เอน็.ซี. พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์/ 

รบัจา้งบริหารโครงการบา้นจดัสรร 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 

:  ไมม่ ี
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ประสบการณก์ารท างาน  : 2561- ปัจจบุนั       กรรมการ, กรรมการบริหาร                                                   
                             และกรรมการผูจ้ดัการ 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
2562 – ปัจจบุนั    กรรมการ 
บจ.ศิริอรุณ เวลเนส / ศนูยฟ้ื์นฟสูขุภาพ 
2560-2561            กรรมการ, กรรมการสรรหา                              
                             กรรมการบริหาร  
                             และรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
2554-2560           กรรมการ 
                             กรรมการสรรหา 
                             กรรมการบริหาร  
                             และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบตัิการ 2 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
2541-ปัจจบุนั        กรรมการ 
บจ. เอน็.ซ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์/ รบัจา้งบรหิารโครงการ
บา้นจดัสรร 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :  การประชมุคณะกรรมการบริษัท  6/6 ครัง้ 
ความเป็นอสิระตามเกณฑท์ีบ่ริษัทฯ 
ก าหนด2 

:  ไมม่ีความเป็นอิสระ เน่ืองจากเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ 
และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 
หมายเหต ุ:  
1. จ านวนหุน้ของ NCH ท่ีถือครองนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 คือ คูส่มรส บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

และ นิติบคุคลท่ีถือหุน้เกิน 30% 
2. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอน็.ซี.เฮาสซ์ิ่ง จ ากดั (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 
3. เหตผุลในการเสนอขอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกิน 

9 ปี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง : คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
แลว้ เห็นว่า นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามท่ีกฏหมายก าหนด 
ตลอดจนมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงธุรกิจสถาบนัการเงิน ซึ่ง
คุณสมบัติดังกล่าว มีความส าคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก  ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม ไดใ้หค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทมาโดย
ตลอด และเพ่ือมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการท่ีมี ความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณท่ี์เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทโดยตรง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผู้
ถือหุน้แตง่ตัง้ นายสมนกึ ตนัฑเทอดธรรม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
  
ชือ่  ดร.พิบลูย ์ลิมประภทัร 
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
 และก ากบัดแูลกิจการ 
วัน เดอืน ปีเกดิ 21 เมษายน 2483 
อายุ 81 ปี   
สัญชาต ิ ไทย    
ทีอ่ยู่ 89/42 หมูท่ี่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุี กรุงเทพฯ 10510 
ประวัตกิารศึกษา    

 Ph.D. University of Illinois 
 M.A. (ECON) University of Philippines 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

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

 
จ านวนปี/วาระทีเ่ป็นกรรมการ 13 ปี / 6 วาระ  
 
ประสบการณก์ารท างาน 

 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  พิจารณาคา่ตอบแทนและ 
ก ากบัดแูลกิจการ 
บริษัท เอน็.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากดั (มหาชน)   

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

 2550 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชไูก จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
  
ชือ่  ดร.พิบลูย ์ลิมประภทัร 
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
 และก ากบัดแูลกิจการ 
วัน เดอืน ปีเกดิ 21 เมษายน 2483 
อายุ 81 ปี   
สัญชาต ิ ไทย    
ทีอ่ยู่ 89/42 หมูท่ี่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุี กรุงเทพฯ 10510 
ประวัตกิารศึกษา    

 Ph.D. University of Illinois 
 M.A. (ECON) University of Philippines 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

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

 
จ านวนปี/วาระทีเ่ป็นกรรมการ 13 ปี / 6 วาระ  
 
ประสบการณก์ารท างาน 

 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  พิจารณาคา่ตอบแทนและ 
ก ากบัดแูลกิจการ 
บริษัท เอน็.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากดั (มหาชน)   

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

 2550 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชไูก จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 
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 2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา 
บริษัท โรงพยาบาลลาดพรา้ว จ ากดั (มหาชน) 
 

การถอืหุน้ในบริษัท ไมม่ี  
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2563 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท  6/6 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
        3/3 ครัง้ 
 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม    
 ไมม่ี 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

  
ชือ่   นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์
ต าแหน่ง  กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,   

กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
วัน เดอืน ปีเกดิ  27 มิถนุายน 2494  
อายุ   70 ปี 
สัญชาต ิ  ไทย  
ทีอ่ยู่ 98 ซอยพิบลูยส์งคราม 22 แยก 4 หมูท่ี่ 10 ต  าบลตลาดขวญั อ าเภอเมืองนนทบรุี 

จงัหวดันนทบรุี 11000 
ประวัตกิารศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
    Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 17/2545 

จ านวนปี / วาระทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี / 1 วาระ  
ประสบการณก์ารท างาน 

 เม.ย 2562-ปัจจบุนั       กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
                                                                           กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบักิจการ  

         บจม.เอน็.ซี.เฮา้สซ์ิ่ง  / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 สค.2558 – ปัจจบุนั      กรรมการบริหาร   

  บริษัทบริหารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) / 
  สถาบนัการเงิน 

 มค.2557 – ปัจจบุนั      ท่ีปรกึษา  
                                                บริษัท เคซีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั / น าเขา้ ผลิตและจ าหน่าย 

   ผลิตภณัฑอ์าหาร 
 สค.2563 – ปัจจบุนั       อนกุรรมาธิการองคก์รอิสระตามรฐัธรรมนญู คณะที่ 3  

ในคณะกรรมาธิการกิจการองคก์รอิสระตามรฐัธรรมนญู 
วฒิุสภา / องคก์รรฐั 

 
การถอืหุน้ในบริษัท ไมม่ี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  



- 24 - 
 

 
ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

  
ชือ่   นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์
ต าแหน่ง  กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,   

กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
วัน เดอืน ปีเกดิ  27 มิถนุายน 2494  
อายุ   70 ปี 
สัญชาต ิ  ไทย  
ทีอ่ยู่ 98 ซอยพิบลูยส์งคราม 22 แยก 4 หมูท่ี่ 10 ต  าบลตลาดขวญั อ าเภอเมืองนนทบรุี 

จงัหวดันนทบรุี 11000 
ประวัตกิารศึกษา 
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 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
    Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 17/2545 

จ านวนปี / วาระทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี / 1 วาระ  
ประสบการณก์ารท างาน 

 เม.ย 2562-ปัจจบุนั       กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
                                                                           กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบักิจการ  

         บจม.เอน็.ซี.เฮา้สซ์ิ่ง  / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 สค.2558 – ปัจจบุนั      กรรมการบริหาร   

  บริษัทบริหารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) / 
  สถาบนัการเงิน 

 มค.2557 – ปัจจบุนั      ท่ีปรกึษา  
                                                บริษัท เคซีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั / น าเขา้ ผลิตและจ าหน่าย 

   ผลิตภณัฑอ์าหาร 
 สค.2563 – ปัจจบุนั       อนกุรรมาธิการองคก์รอิสระตามรฐัธรรมนญู คณะที่ 3  

ในคณะกรรมาธิการกิจการองคก์รอิสระตามรฐัธรรมนญู 
วฒิุสภา / องคก์รรฐั 

 
การถอืหุน้ในบริษัท ไมม่ ี
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
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การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2563 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

3/3 ครัง้ 
 
การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม    

 ไมม่ี 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

  
ชือ่   นายวรการ เทพเฉลิม  
ต าแหน่ง  กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,   

กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
วัน เดอืน ปีเกดิ  11 กมุภาพนัธ ์2500 
อายุ   64  ปี 
สัญชาต ิ  ไทย  
ทีอ่ยู่  30 ซอย สายลม 2 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
ประวัตกิารศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
 University of Scranton, Pennsylvania, U.S.A. 
 ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจ สาขาการเงิน, 
 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)       - ไมม่ี - 
จ านวนปี/วาระทีเ่ป็นกรรมการ  2 ปี / 1 วาระ 
ประสบการณก์ารท างาน    

 เม.ย 2562-ปัจจบุนั         กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
           กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบักิจการ  
           บจม.เอน็.ซี.เฮา้สซ์ิ่ง / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 ก.ย 2557 - ส.ค 2558     รองกรรมการผูอ้  านวยการ, 
                           บริษัท ปรีชากรุป๊ จ ากดั (มหาชน) / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 

การถอืหุน้ในบริษัท ไมม่ี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
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 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

3/3 ครัง้ 
 
การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม    

 ไมม่ี 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ* 
 

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คือ  

(1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผู้ท่ี
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย  

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสอง
ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคย
เป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา   คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผู้บริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพันธท์างธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

โดยความสมัพันธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย์ รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบั
ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่
รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของผูข้ออนุญาตหรือตัง้แต่ย่ีสิบลา้นบาทขึน้ไป  แลว้แต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการ
พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับ
บคุคลเดียวกนั  

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านัก
งานสอบบญัชีซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี
ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย 
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม 
หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ เป็นกรรมการอิสระ  

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน  หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจา้ง 
พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย  

(9)      ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัทฯ 
 
 
* นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากดั (มหาชน) ใชต้ามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุท่ีไดก้ าหนดไว ้
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย 
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม 
หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ เป็นกรรมการอิสระ  

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน  หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจา้ง 
พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย  

(9)      ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัทฯ 
 
 
* นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากดั (มหาชน) ใชต้ามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุท่ีไดก้ าหนดไว ้
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้................................................ 

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

 
(1) ขา้พเจา้        สญัชาติ                    

อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง                                                                                           
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์                                               

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอน็.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม             หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี ้
 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุ) 
 

(1)     อาย ุ                                             ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง                                             
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์           หรือ 
(2)     อาย ุ                                             ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง                                             
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์           หรือ 
(3)       อาย ุ                                             ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง                                             
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ่ิ์ง จ ากัด (มหาชน) ในวันศุกรท่ี์ 23 
เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น  เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดี
รงัสิต  แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 6 
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วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2564 
(   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    (   )  เหน็ดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระที ่2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (   )  เหน็ดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง  
  
วาระที ่3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (   )  เหน็ดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิ   

ปันผล 
(   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    (   )  เหน็ดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

 (   )  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 (   )  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
         1.  รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน ์     ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   
  (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
         2.  นายสมนกึ   ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ และกรรมการบรหิาร  
  (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
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วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2564 
(   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    (   )  เหน็ดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระที ่2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (   )  เหน็ดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง  
  
วาระที ่3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (   )  เหน็ดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิ   

ปันผล 
(   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    (   )  เหน็ดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

 (   )  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 (   )  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
         1.  รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน ์     ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   
  (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
         2.  นายสมนกึ   ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ และกรรมการบรหิาร  
  (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
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วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564  
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (   )  เหน็ดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี าหรับงบการเงนิปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (   )  เหน็ดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมัตวิงเงนิออกและเสนอขายหุน้กู้จ านวนไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท 
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (   )  เหน็ดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 วาระที ่9  พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (   )  เหน็ดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อ

วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6)   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุ ไวไ้ม่ชัดเจน

หรือในกรณีท่ี   ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึง
กรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี
ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 
     ลงช่ือ ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ 

                       ( ......................................................... ) 
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ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

     ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

หมายเหต:ุ      
1. ผูถื้อหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติม

ไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

     ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

หมายเหต:ุ      
1. ผูถื้อหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติม

ไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุน้ของ บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าสซ์ิง่ จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ในวันศุกรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.  ณ 
ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 10210 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 
วาระท่ี                เรื่อง                                                                                                                               . 

(   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี                เรื่อง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี                เรื่อง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี                เรื่อง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี                    เรื่อง การแตง่ตัง้กรรมการ      
(   )  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 



- 34 - 
 

 (   )  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 ช่ือกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 ช่ือกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 ช่ือกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุ
ประการ 

 

ลงช่ือ ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ 

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

     ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                      ( ......................................................... ) 
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 (   )  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 ช่ือกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 ช่ือกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 ช่ือกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นดว้ย (   )  ไมเ่ห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุ
ประการ 

 

ลงช่ือ ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ 

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

     ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                      ( ......................................................... ) 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวด 2 
การออกหุน้ และการโอนหุ้น 
ขอ้ 5.  หุน้ของบริษัทเป็นหุน้สามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อ อนัเป็นหุน้ท่ีตอ้งใชเ้งินครัง้เดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ

เป็นหุน้ท่ีช าระค่าหุน้ดว้ยทรพัยส์ินอ่ืนนอกจากตวัเงิน หรือใหใ้ชล้ิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ 
วิทยาศาสตร ์สิทธิบตัร เครื่องหมายการคา้ แบบหรือหุ่นจ าลอง แผนผงั สตูร หรือกรรมวิธีลบัใด ๆ หรือ 
ใหใ้ชข้อ้สนเทศเก่ียวกบัประสบการณท์างอตุสาหกรรม การพาณิชย ์หรือวิทยาศาสตร  ์

 
บริษัทมีสิทธิท่ีจะออกหุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรพัยอ์ื่นใดก็ตามท่ีกฎหมายว่า 
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาต 

 
กรรมการ 

ขอ้ 15.  บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย หา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการ
เลือกตัง้กรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่น
ตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้และกรรมการไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้ง
มีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบริษัท ไมจ่  าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท 

ขอ้ 17.  ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไมไ่ด ้

3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการที่จะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบั
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้ ้
เป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้เคียง
ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้
จับสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่งกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7 
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ขอ้ 34. บ าเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนใหส้ดุแลว้แตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะก าหนด 
กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั 

หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุหรือผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึง่
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผล
ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอันท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือ
ลกูจา้งของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารง
คณุสมบตัิของกรรมการที่เป็นอิสระตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
 

การประชุมผู้ถอืหุน้ 

ขอ้ 35. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่า “การประชุม
วิสามญั” 

          คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบุ
เรื่องและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้
วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

            ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อ
หุน้ซึ่งมารว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บังคบัขอ้ 38 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้ง
รว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 
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ขอ้ 34. บ าเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนใหส้ดุแลว้แตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะก าหนด 
กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั 

หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุหรือผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึง่
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผล
ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอันท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือ
ลกูจา้งของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารง
คณุสมบตัิของกรรมการที่เป็นอิสระตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
 

การประชุมผู้ถอืหุน้ 

ขอ้ 35. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่า “การประชุม
วิสามญั” 

          คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบุ
เร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้
วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

            ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อ
หุน้ซึ่งมารว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บังคบัขอ้ 38 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้ง
รว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 
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ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั 
เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พรอ้มทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากั ดทราบ
ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่
นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และจะตอ้งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง 
จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้
ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงัไมจ่  าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้
การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากดัก าหนด โดยมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ 
สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัตอ่ไปนี  ้
ก. จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 40. การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุม
จะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ 

เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุครบถว้นแลว้ ผู้
ถือหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด อาจ
ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุได ้

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนดัประชุม หรือเรื่อง
ท่ีผูถื้อหุน้เสนอเพ่ิมเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และ
เวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 
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ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าท่ีได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่ง
เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 42. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงตอ่หนึ่ง (1) หุน้ 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งได้รบัความเห็นชอบ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แตจ่ะก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บั
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

ส  าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคล
อื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท 
จ. การเพ่ิมทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

 
เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ขอ้ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของ
คณะกรรมการกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงิน
ปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั และจดัใหม้ีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีมีมติเช่นวา่นัน้ 

ขอ้ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า
บริษัทมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนัน้ได ้และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อ
หุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 
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ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าท่ีได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่ง
เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 42. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงตอ่หนึ่ง (1) หุน้ 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งได้รบัความเห็นชอบ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แตจ่ะก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บั
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

ส  าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคล
อื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท 
จ. การเพ่ิมทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

 
เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ขอ้ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของ
คณะกรรมการกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงิน
ปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั และจดัใหม้ีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีมีมติเช่นวา่นัน้ 

ขอ้ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า
บริษัทมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนัน้ได ้และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อ
หุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 
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ขอ้ 50. เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กัน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บังคบันี ้
ส  าหรบัหุน้บรุิมสิทธิ 

ขอ้ 51. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
สิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

  นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติใหจ้ัดสรร
เงินทนุส ารองอื่นตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของบริษัทดว้ยก็ได  ้

  เม่ือบริษัทไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตาม
กฎหมายและทนุส ารองสว่นล า้มลูคา่หุน้ตามล าดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได  ้

 
หมวด 7 
หุน้กู้ 
ขอ้ 52. การกูเ้งินของบริษัทโดยการออกหุน้กูเ้พ่ือเสนอขายตอ่ประชาชนหรือบุคคลอื่น ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มติท่ีใหอ้อกหุน้กูต้ามวรรคหนึ่งตอ้งใชม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
สมุด บัญช ีและการสอบบัญช ี

ขอ้ 53. รอบปีบญัชีของบริษัทเริ่มตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

ขอ้ 54. คณะกรรมการจะตอ้งจัดให้มีการท า และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไวใ้ห้ถูกต้องตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ 

ขอ้ 55. คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้ีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน อย่างนอ้ยครัง้หนึ่งในรอบสิบสอง 
(12) เดือน  อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ขอ้ 56. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ โดยคณะกรรมการตอ้งจดั
ใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 57. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
 (1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการ 

ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

ขอ้ 58. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีทะเบียนกรรมการ บนัทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้
ถือหุน้ และขอ้มติทัง้หมดของท่ีประชุมลงไวเ้ป็นหลกัฐานโดยถกูตอ้ง และหลกัฐานนีใ้หเ้ก็บรกัษาไว ้ณ 
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ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าท่ีเก็บรักษาไวใ้นท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้ง
ส  านกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้แตต่อ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัทราบก่อน 

ขอ้ 59. ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ทกุปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชี
ผูซ้ึง่ออกไปนัน้กลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 60. ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัคา่ตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 

ขอ้ 61.  กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในต าแหน่งนัน้ๆ จะเลือก
เอามาเป็นต าแหน่งผูส้อบบญัชีของบริษัทไมไ่ด ้

ขอ้ 62.  ผูส้อบบัญชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล 
บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และ
ใหบ้ริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่
ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าท่ีเก็บรักษาไวใ้นท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้ง
ส  านกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้แตต่อ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัทราบก่อน 

ขอ้ 59. ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ทกุปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชี
ผูซ้ึง่ออกไปนัน้กลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 60. ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัคา่ตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 

ขอ้ 61.  กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในต าแหน่งนัน้ๆ จะเลือก
เอามาเป็นต าแหน่งผูส้อบบญัชีของบริษัทไมไ่ด ้

ขอ้ 62.  ผูส้อบบัญชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล 
บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และ
ใหบ้ริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่
ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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เอกสารและหลักฐานทีต้่องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พงึปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน  ลงวนัท่ี 19 กุมภาพันธ ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือ
เป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี ซึง่จะเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหเ้กิดขึน้ แก่ผู ้ถือหุน้  ผูล้งทุน  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
และเพ่ือใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส  ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อ
ผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทน
ของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการ
ย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุมแต่ละราย
ตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาติไทย 
(ก) บัตรประจ าตัวของผูถื้อหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  หรือบัตร

พนกังานรฐัวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ   -  ส  าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวั

หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบอ านาจ 
             -  หนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
 (ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
 (ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  - ส  าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวั

หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)ของผูร้บัมอบอ านาจ 
             - หนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

2. นิตบุิคคล 
2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

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

มีอ  านาจลงนาม 
2.2 กรณีมอบฉันทะท่ัวไป 

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

กรรมการผูม้ีอ  านาจท่ีไดล้งนามในหนังสือมอบฉันทะพรอ้มส าเนาบตัรประจ าตัวหรือ
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ค) หนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
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 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดท าขึน้ใน
ตา่งประเทศ ควรมีการรบัรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
 
 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ 
สถานท่ีประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 12.30 น. ของวนัศกุรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

 
หมายเหต ุ  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมและใชส้ิทธิแทนผูถื้อหุน้ได ้โดยระบุรายละเอียดกรรมการ
อิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะในขอ้ (3) ของหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้นี ้รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสาร
แนบ 
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 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดท าขึน้ใน
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อิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะในขอ้ (3) ของหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้นี ้รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสาร
แนบ 
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
วันศุกรท์ี ่ 23  เมษายน  2564 

 
ผู้ถอืหุน้ / ผู้รับมอบฉันทะ 

 
ลงทะเบยีน 

(เร่ิม 12.30 น.) 
 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ 
 

ลงนามในใบลงทะเบยีน 
 

รับบัตรลงคะแนน 
 

เข้าหอ้งประชุม 
 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.30 น.) 
 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 
 

กรณีทีม่ีผู้ต้องการออกเสียงไม่เหน็ด้วย 
หรืองดออกเสียง ในวาระน้ันๆ 

ใหย้กมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
 

เจ้าหน้าทีจั่ดเกบ็ 
บัตรลงคะแนน (เฉพาะทีไ่ม่เหน็ด้วยและงดออก

เสียง) / สรุปผลลงคะแนน 
 

ประธานแจ้งผลการลงคะแนนต่อทีป่ระชุม 
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                  แผนทีส่ถานทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
ณ หอ้งแมจกิ 3  โรงแรมมิราเคลิ แกรนด ์คอนเวนช่ัน     

เลขที ่99 ถนนวิภาวดรัีงสิต แขวงรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจำป� 2564

N.C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED

บร�ษัท เอ็น.ซี. เฮ�าส�ซิ�ง จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 1/765 หมู�ที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท� : 66 (0) 2993-5080-7      โทรสาร : 66 (0) 2993-5080
e-mail : ir@ncgroup.co.th

www.ncgroup.co.th

วันศุกร�ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.  
ณ ห�องแมจ�ก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด� คอนเวนชั่น 
เลขที่ 99 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210


