รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.45 – 15.45 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
2. ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
4. นายวิจิตร วิชัยสาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ /1
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร)
7. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1)
8. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2)
หมายเหตุ : /1 นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง
2. นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843

เริ่มการประชุม เวลา 14.45 น.
มี ผู้ถือ หุ้ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะรวม 94 ราย นั บ จ านวนหุ้ น ได้ ทั้ ง สิ้ น
922,560,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.79 ของจานวนหุ้ นที่จาหน่ ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียก
ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 1,185,985,052 หุ้ น ) ครบเป็ น องค์ ป ระชุ ม ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์
ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดาเนินการประชุม
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ก่ อ นเริ่ ม พิ จ ารณาวาระการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห ารได้ ชี้ แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
1.
ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่ง
หุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนน
และได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้ วย หรื องดออกเสียง และถ้ าไม่ มีผู้ถือหุ้ นท่ านใด คั ด ค้ าน ไม่ เห็น ด้ว ย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่า ท่า น
ผู้ถือ หุ้นเห็นชอบ หรือ เห็น ด้วยตามมติที่ นาเสนอ หากมีผู้ถือหุ้ นท่า นใด คัดค้าน ไม่ เห็น ด้วย หรื องดออกเสียง
ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
และผู้รับมอบฉัน ทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะทาการจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนของทุกท่านเพื่อทาการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่ อความรวดเร็วบริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ ไม่เห็ นด้วย หรือ งดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนั้น บริษัทได้
น าคะแนนเห็ น ด้ ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ยง ตามความประสงค์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น บั น ทึ กรวมไว้ ใ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
2.
เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นขอให้แนะนาตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดย
คาถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กาลังพิจารณา
3.
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการ
เปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือ หุ้ น เสนอระเบี ยบและวาระการประชุ ม สามั ญผู้ ถือ หุ้ น ประจ าปี 2555 และชื่ อ บุ คคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2554
ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา
หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ตามรายละเอียดสาเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
ไม่มีผู้ถือหุ้ นทักท้วง หรื อขอแก้ไ ขรายงานการประชุม และไม่มี ผู้ถือ หุ้น แสดงความคิ ดเห็ น
หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ตามที่เสนอมา โดยมีผถู้ ือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้
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เห็นด้วย

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

รวม
วาระที่ 2

922,560,717

922,560,717

รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2554 และรายงานประจาปี ข อง
คณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2554 และรับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสาคัญดังนี้
ในช่วงปี 2552 – ปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดการจองเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ เติบโต
ร้อยละ 41 ในปี 2553 และร้อยละ 19 ในปี 2554 โดยปี 2554 มียอดการจองรวม 2,479 ล้านบาท เป็นไปตาม
เป้าหมายการขายที่ตั้งไว้ และสูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา
พิจารณายอดการจองรายไตรมาสปี 2554 พบว่า ไตรมาส 1-2 มียอดการจองประมาณ 521
ล้านบาท , 729 ล้านบาท และสูงสุดในไตรมาส 3 ที่ประมาณ 847 ล้านบาท ตามลาดับ แต่ลดลงในไตรมาส 4 ที่
ประมาณ 382 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบในเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
สาหรับยอดการโอน บริษัทมียอดการโอนเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับยอดการจอง คือ
เติบโตร้อยละ 41 ในปี 2553 และร้อยละ 25 ในปี 2554 โดยปี 2554 มียอดการโอนที่ประมาณ 1,489 ล้านบาท
ยอดการโอนรายไตรมาสปี 2554 พบว่า ไตรมาส 1 – 2 มียอดการจองประมาณ 293 ล้านบาท
, 449 ล้านบาท และสูงสุดในไตรมาส 3 ที่ 466 ล้านบาท ตามลาดับ แต่ลดลงในไตรมาส 4 ที่ประมาณ 280 ล้าน
บาท เนื่องจากผลกระทบในเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเช่นกัน
พิจารณารายได้จากการขายตามประเภทผลิต ภัณฑ์ พบว่า ปี 2553 มีสัดส่วนรายได้จากบ้าน
เดี่ยวสูงสุด คือ ร้ อยละ 67 บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอื่นๆ มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 26 ร้อยละ 6 และร้อยละ 1
ตามลาดับ ในขณะที่ปี 2554 สัดส่วนบ้านเดี่ยวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 43 และสัดส่วนรายได้จากการขายอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
ที่ร้อยละ 28 จากการขายที่ดินที่พัทยา
พิจารณารายได้จากการขายตามลักษณะการสั่งซื้อจากลูกค้า พบว่า ปี 2553 และปี 2554 มี
สัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 71 เป็นประเภทบ้านพร้อมอยู่ ในขณะที่บ้านสั่งสร้าง และบ้านสร้างก่อนขาย มี
สัดส่วนร้อยละ 15 และร้อยละ 13 ตามลาดับ
ในปี 2554 บริ ษั ทมี การเปิ ดโครงการใหม่ 1 โครงการ คือ โครงการ เดอะรอยั ล กรี นพาร์ ค
กาญจนาภิเษก เป็นประเภทบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท จานวน 59 ยูนิต ปัจจุบันสามารถปิดการ
ขายแล้วกว่าร้อยละ 44
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ณ สิ้น ปี 2554 บริ ษัท มีโ ครงการที่ เปิ ดดาเนิน การทั้ง สิ้น 11 โครงการ (ไม่ รวมโครงการที่ อ ยู่
ระหว่างพัฒนา) โดยเป็นมูลค่าที่ทาสัญญาซื้อขายแล้วทั้งสิ้น 6,793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 และโอนรับรู้เป็น
รายได้แล้ ว 6,401 ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 75 ของมู ลค่ าโครงการรวม ทั้ งนี้ บริ ษัท ยั ง มี นโยบายการลงทุ น ใน
โครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายตลาด และฐานลูกค้า สร้างรายได้และการเติบโตให้บริษัท
นอกจากนี้ ใ นปี 2554 บริ ษั ท ยั ง ได้ พั ฒ นาระบบโครงสร้ า งส าเร็ จ รู ป หรื อ Precast เพื่ อ
ความสามารถด้านการผลิต ลดต้นทุนในระยะยาว
สรุปแนวทางการบริหารงานหลัก ในปี 2555
1. เป็นผู้นาตลาดในโซนเหนือ โดยการพัฒนา Product Line ให้มากขึ้น ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่
เปิดดาเนินงานมาแล้วกว่า 20 โครงการ
2. ขยายตลาดไปยังหัวเมืองเศรษฐกิจ เช่น พัทยา ชลบุรี
3. สร้างความแตกต่างสินค้าราคาสูง Luxury Segment เช่น โครงการใหม่ เอ็น.ซี. รอยัล ปิ่นเกล้า
4. ขยาย Segment ใหม่ในกลุ่มตลาดแนวสูง คอนโดมิเนียม ซึ่งจะมีการเปิดโครงการใหม่ในปีนี้
5. การสร้าง Customer Value ให้กับลูกค้า สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้านภายใต้สังคมที่อบอุ่น
เปี่ยมสุข
ในปี 2555 บริษัทตั้งเป้าการจองที่ 2,700 ล้านบาท โตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10 และตั้งเป้าการโอนที่
1,700 ล้านบาท โตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 14 สาหรับการลงทุนในโครงการใหม่ บริษัทได้วางแผนเปิด 6 โครงการ
ใหม่ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,500 ล้านบาท โดยวางแผนเปิดในครึ่งปีแรก 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ เอ็น.ซี.
รอยัล ปิ่นเกล้า ประเภทบ้านเดี่ยว จานวน 61 ยูนิต มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท 2) โครงการ บ้านฟ้ากรีนเนอรี่
พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี ประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด จานวน 212 ยูนิต มูลค่าโครงการ 716 ล้านบาท และ3)
โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เนสโต้ ประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด จานวน 321 ยูนิต มูลค่าโครงการ 831 ล้านบาท
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรับทราบรายงานประจาปี
ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานกรรมการบริ ห ารเสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติง บการเงิน ของบริ ษั ท ประจ าปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
1. รายการที่สาคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
2. รายการที่สาคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3. รายการที่สาคัญในงบกระแสเงินสด
4. สรุปอัตราส่วนที่สาคัญทางการเงิน
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

-4-

มติ
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลง
มติดังนี้

เห็นด้วย

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

รวม
วาระที่ 4

922,587,731

922,587,731

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริ ห ารเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ การจั ดสรรกาไรจากผลการ
ดาเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้
ตามมาตรา 116 แห่ ง พระราชบั ญญั ติบ ริ ษั ทมหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 และข้ อ บั งคั บ ของ
บริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุน
จดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้ต้องมีทุนสารองมากกว่านั้น
จากผลการดาเนินงานในปี 2554 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกาไรสุทธิจานวน
189,175,630.97 บาท ดั ง นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ทจึ ง เห็น ควรเสนอให้ ที่ ประชุม ผู้ ถือหุ้ น พิ จารณาจั ด สรรเงิ น
สารองตามกฎหมาย จานวน 12 ล้านบาท สาหรับผลประกอบการปี 2554 ทาให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุน
สารองตามกฎหมาย 43,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.64 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน
1,200,000,000 บาท)
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และ
สารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นาปัจ จัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่ น
ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท จากผลการดาเนิ น งานในปี 2554 ที่ ผ่า นมางบการเงิ น รวมของบริ ษั ท มี ผลกาไรสุ ท ธิ
จานวน 192,601,150.95 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยกาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติการจัดสรรกาไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2554 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง
ลงมติดังนี้
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เห็นด้วย

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

รวม
วาระที่ 5

922,607,747

922,607,747

100.00

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2555

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้ อ งออกตามวาระและกาหนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 โดยแถลงให้ ที่ป ระชุ มทราบว่า ตาม
ข้อบังคับ ของบริ ษัทข้อ 18 ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้อ ย
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิ ธีจับสลาก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อ ไปให้กรรมการคนที่อ ยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็น ผู้ออกจากตาแหน่ ง โดยกรรมการซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.
2.
3.

นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดั งกล่าวเป็น รายบุคคลแล้วว่า เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ครบถ้ วนตามที่ ไ ด้ กาหนดไว้ ใ นกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ อ ง และมี ความรู้ ความสามารถอัน จะเป็น ประโยชน์ต่อ การ
ดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทั้ง 3
ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจากกรรมการทั้งสามเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงของด
ออกเสียงในการเลือกตนเองกลับเข้ามาดารงตาแหน่ง
เเละเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการสาหรับ
ปี 2555 ในอัตราเดียวกับปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสาหรับกรรมการ)
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบเเทนรายปีประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
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50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
440,000
่อป
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

8.
9.
10.

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา
20,000
บาท ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

มติ ที่ประชุ มมีม ติอ นุมัติการแต่งตั้ งกรรมการที่ ต้องออกตามวาระในปี 2555 จานวน 3
ท่าน ได้แก่ 1) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ 2) นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ และ 3) นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กลับเข้า
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
1) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์

เห็นด้วย

922,117,747

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.95

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

500,000

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.05

922,617,747

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.89

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

1,000,000

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.11

922,617,747

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

97.85

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

19,810,800

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

2.15

922,617,747

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

กรรมการ

-

2) นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

เห็นด้วย

921,617,747

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

กรรมการ

-

3) นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

กรรมการ

902,806,947
-

และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2555 ตามที่เสนอมา
โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้
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เห็นด้วย

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

รวม
วาระที่ 6

922,659,647

922,659,647

พิ จารณาอนุ มัติ ก ารแต่ งตั้ งผู้ ส อบบั ญชี และก าหนดค่ าตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี
ประจาปี 2555

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2554 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 120 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุ ม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ทุ ก ปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนาย
พิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจาปี 2554 และใน
กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จะกาหนดผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดาเนินงานแทน
เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็น ชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลั กทรั พย์ มีป ระสบการณ์ในการตรวจสอบบริษั ทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
และผู้สอบบั ญชี ทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริ ษั ท สอบบั ญชี ธ รรมนิ ติ จ ากัด ไม่ มี ความสัม พั นธ์ ห รือ รายการที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด
ทั้งนี้ กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2555 เป็นจานวนเงิน 980,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น จาก
ปี 2554 จานวน 50,000 บาท
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2555 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย

922,662,647

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

รวม

922,662,647
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขบังคับของบริษัท ข้อ 63 เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 63 เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้
ตั้งแต่เริ่มก่อตัง้ บริษัทในปี 2537 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ (Logo)
รวม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในปี 2537 – 2542 ครั้งที่ 2 ในปี 2543 – 2548 และครั้งที่ 3 ในปี 2548 – 2554 สาหรับปี
2555 บริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สัญลักษณ์ (Logo) ใหม่เพื่อสร้างความ
โดดเด่น ทันสมัย สร้างการจดจาในแบรนด์ และความสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจที่อยู่อาศัยในสังคมที่อบอุ่น
โดยบริษัทมี Brand Positioning “We Build Your Home with Our Heart” เอ็น.ซี. สร้างบ้านด้วยใจ และ
Brand Vision : A Happy Living Community สัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ดวงตราบริษัทมีลักษณะเช่นเดียวกับ
สัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ จึงขอเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63 โดยยกเลิกดวงตราของบริษัทในลักษณะ
เดิม และให้ใช้ดวงตราใหม่ ดังนี้
ดวงตราบริษัทลักษณะเดิม

ดวงตราบริษัทลักษณะใหม่

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับข้อ 43 ได้กาหนดให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขบังคับของบริษัท ข้อ 63 เกี่ยวกับดวงตรา
ของบริษัท ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย

922,662,647

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

รวม

922,662,647
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานกรรมการบริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุ มเพิ่มเติม ทาให้มีผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 109 ราย นับจานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 922,662,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ )

ลงชื่อ ___________________________ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ )

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางสาววนิตา รอดดา )
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