
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210



ที่ NCH 08/2555

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2555

เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2554

   2. รายงานประจำาปี 2554 ในรูปแบบซีดีรอม 

   3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

    (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

    และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2555)

   4. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)

   5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

   6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

   7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

   8. กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

   9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555

   10. แผนที่สถานที่ประชุม

   11. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555 

ในวนัพธุที ่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งเมจกิ 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ เลขที ่99 ถนนวภิาวดรีงัสติ 

แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่	1	 	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2554

   ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2554 ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่21 เมษายน 2554 

   โดยมีสำาเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

   ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2554

   ดังกล่าว

   การลงมต ิหากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2554 ดงักลา่ว จะตอ้ง

   ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	2	 	 พจิารณารบัทราบผลการดำาเนนิงานของบรษิทัในรอบป	ี2554	และรายงานประจำาปขีองคณะกรรมการ

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจำาปีของ

   คณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ 

   (รายละเอียดปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

   ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดำาเนนิงานของบรษิทัในรอบป ี2554 และ

   รับทราบรายงานประจำาปีของคณะกรรมการ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385
1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ +66(0) 2993-5080-7 โทรสาร +66(0) 2993-5089 www.ncgroup.co.th

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)01



วาระที่	3	 	 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท	ประจำาปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554

   ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล งบการเงนิประจำาปสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ตามทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจำาปี

   ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

   (รายละเอยีดปรากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 หวัขอ้ รายงานและงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั ป ี2554) 

   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำาปีส้ินสุด

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

   การลงมติ หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำาปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จะต้อง

   ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	4	 	 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี	2554	การจ่ายเงินปันผล

    ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ

   บรษิทัขอ้ 51 บรษิทัตอ้งจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปสีว่นหนึง่ไวเ้ปน็ทนุสำารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของกำาไรสทุธ ิ

   ประจำาปหีกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสำารองนีจ้ะมจีำานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของ 

   ทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำาหนดให้ต้องมีทุนสำารองมากกว่านั้น

    จากผลการดำาเนินงานในปี 2554 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำาไรสุทธิจำานวน 

   189,175,630.97 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรร 

   เงินสำารองตามกฎหมายจำานวน 12,000,000.00 บาท สำาหรับผลประกอบการปี 2554 ทำาให้งบการเงิน 

   เฉพาะของบรษิทัมทีนุสำารองตามกฎหมายจำานวน 43,750,000.00 บาท คดิเปน็อตัรารอ้ยละ 3.64 ของทนุ 

   จดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท) 

    บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษี และสำารองตาม 

   กฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำาปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการ 

   ดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน 

   การบริหารงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำาเนินงานในปี 2554 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัท 

   มีผลกำาไรสุทธิ จำานวน 192,601,150.95 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม 

   ผูถ้อืหุน้พจิารณาจา่ยเงนิปนัผล ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท โดยกำาหนดจา่ยปนัผลในวนัที ่18 พฤษภาคม 2555 

   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    

     ผลการดำาเนินงาน     ผลการดำาเนินงาน  

     ปี	2554	(บาท)	          ปี	2553	(บาท)*

   กำาไรสุทธิ (งบการเงินรวม) 192,601,150.95 91,819,375.56  

   หัก สำารองตามกฎหมาย 12,000,000.00 4,450,000.00

   กำาไรสุทธิหลังหักสำารองตามกฎหมาย  180,601,150.95 87,369,375.56  

   (หุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว 1,185,985,052 หุ้น)

       รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 83,018,953.64           35,579,551.56

   อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.07 0.03

   สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 45.9 ร้อยละ 40.7

   หมายเหตุ *  การพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปี 2553 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2554 เมื่อ

   วนัที ่21 เมษายน 2554 ใชง้บการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีจ่ดัทำาในป ี2553 (กำาไรสทุธจิากงบการเงนิรวม 

   ปี 2553 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่เท่ากับ 70,781,412.43 บาท)

02บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)



   ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาป ี2554

   เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย จำานวน 12,000,000.00 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงาน 

   ปี 2554 ในอัตรา หุ้นละ 0.07 บาท โดยกำาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 กำาหนดรายชื่อ 

   ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555  

   และใหร้วบรวมรายชือ่ ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ โดยวธิปีดิสมดุทะเบยีนในวนัศกุรท์ี ่16 มนีาคม 2555 

   การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำาปี 2554 ดังกล่าว จะต้องลงมติ

   ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	5			 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

	 	 	 และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2555

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18

    ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม (1/3)  

   ถ้าจำานวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  

   กรรมการทีอ่อกจากตำาแหนง่ในปแีรก และปทีีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทั ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก สว่นปหีลงัๆ  

   ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง 

   อาจได้รับเลือกต้ังใหม่ได้ ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง 

   อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

    1. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ

       2. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ

       3.  นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ

    คณะกรรมการสรรหาซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาคณุสมบตั ิและผลการปฏบิตังิานของ

   กรรมการดงักลา่วเปน็รายบคุคลแลว้วา่เปน็บคุคลทีม่คีณุสมบตักิารเปน็กรรมการครบถว้นตามที่ไดก้ำาหนด 

   ไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท 

   จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำาหนดออกตาม 

   วาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏใน 

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

    อนึ่ง ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจำาปี 2554

    และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล 

   ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันท่ี 22 ธันวาคม 2554 

   ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ 

   การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

   การลงมติ  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 (3) ได้กำาหนดให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับ

   ลงมาเปน็ผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการเทา่จำานวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้   ในกรณ ี

   ที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพ่ึงมี หรือจะพึง 

   เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

    คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาหลกัเกณฑค์า่ตอบแทนกรรมการในปจัจบุนัแลว้เหน็วา่

   หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับ 

   ทีแ่ขง่ขนัไดก้บัอตุสาหกรรม และสงูเพยีงพอทีจ่ะดแูลและรกัษากรรมการทีม่คีณุสมบตัทิีต่อ้งการ จงึเหน็ควร

   เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับ

   ค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
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   1.  ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 50,000 บาท   ต่อครั้งการประชุม

   2.  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 20,000 บาท   ต่อครั้งการประชุม

    (ไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำาหรับกรรมการ)

   3.  ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท   ต่อครั้งการประชุม

   4.  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท   ต่อครั้งการประชุม

   5.  ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการ 440,000 บาท   ต่อปี

   6.  ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี

   7.  ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา 30,000 บาท   ต่อครั้งการประชุม

   8.  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา 20,000 บาท   ต่อครั้งการประชุม

   9.  ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  30,000 บาท   ต่อครั้งการประชุม

   10. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  20,000 บาท   ต่อครั้งการประชุม

   ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีพจิารณาแลว้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอ

   ของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น ซึง่เปน็ 

   กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

   พจิารณากำาหนดหลกัเกณฑค์า่ตอบแทนกรรมการสำาหรบัป ี2555 ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

   เสนอมา

    การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด มาตรา 90 ได้กำาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

   ใหเ้ปน็ไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจำานวนเสยีง 

   ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	6	 	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ประจำาปี	2555

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด มาตรา 120 ซึ่งกำาหนดให้

   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะ

   จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

   พิจารณาแต่งตั้งให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด โดยนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

   เลขที ่2421 หรอืนางสาววนันสิา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่6838 เปน็ผูส้อบบญัชงีบการเงนิ 

   บริษัท ประจำาปี 2555

     เนือ่งจากมคีวามเหน็วา่ บรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจำากดั เปน็บรษิทัสอบบญัชทีี่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก

   คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 

   แหง่ประเทศไทยหลายแหง่ และมคีวามเขา้ใจลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทัเปน็อยา่งด ีและผูส้อบบญัช ี

   ทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด 

   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด 

    ทัง้นี ้ป ี2555 กำาหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชเีปน็จำานวนเงนิ 980,000 บาท เพิม่ขึน้จาก ป ี2554

   จำานวน 50,000 บาท โดยในป ี2554 บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชงีบการเงนิบรษิทั ใหแ้ก ่ 

   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด จำานวน 930,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 

   ซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จำานวน 209,824 บาท

    ทัง้นี ้บรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจำากดั เปน็บรษิทัสอบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยทัง้  2 แหง่ ของบรษิทั คอื

   บรษิทั เอน็.ซ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จำากดั และบรษิทั ควอลติี ้ลฟิวิง่ แมเนจเมน้ท ์จำากดั โดย 

   ในป ี2554 บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชรีวม 2 บรษิทั ใหแ้กบ่รษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจำากดั 

   จำานวน 118,000 บาท และคา่ตอบแทนของงานบรกิารอืน่ซึง่ไดแ้ก ่คา่พาหนะเดนิทาง และคา่ลว่งเวลา 

    จำานวน  444 บาท
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   ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผล

   การปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ง 

   ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ หรือ 

   นางสาววันนิสา งามบัวทอง แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2555 และ 

   ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำานวน 980,000 บาท สำาหรับค่าสอบบัญชีประจำาปี 2555

   ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ใหน้ายพชิยั ดชัณาภริมย์

   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 

   แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2555 และกำาหนดค่าตอบแทน 

   ของผู้สอบบัญชีเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท

   การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2555

   ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	7			 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	63	เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท

   ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล เนือ่งจากบรษิทัมกีารปรบัเปลีย่นภาพลกัษณส์ญัลกัษณ์โลโก ้(LOGO) ของบริษัทใหม่

   ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความม่ันคง และเติบโต 

   อย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นผู้นำา ที่มุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างความพึงพอใจสุงสุดแก่ลูกค้า ทั้งด้าน 

   คุณภาพของสินค้าและบริการท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนคุณภาพของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ในโครงการท่ีอยู่ 

   อาศัยแบบสังคมเปี่ยมสุข “We	Build	Your	Home	with	Our	Heart	หรือ	สร้างบ้านด้วยใจ”

    และเพือ่ใหด้วงตราของบรษิทัมลีกัษณะเชน่เดยีวกบัสญัลกัษณ์โลโก ้(LOGO) ของบรษิทัใหม ่คณะกรรมการ

   บรษิทัจงึขอเสนอใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 63 เกีย่วกบัดวงตราบรษิทั โดยยกเลกิดวงตราของบรษิทั 

   ในลักษณะเดิม และให้ใช้ดวงตราของบริษัทในลักษณะดังนี้

   สัญลักษณ์เสาโมโนลิตส์	: สื่อถึงการดำาเนินธุรกิจของบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำา สื่อถึงความมั่นคง

   บนพืน้ฐานความเปน็มอือาชพี ลกูคา้มัน่ใจและไวว้างใจ อกีทัง้เปน็ภาพลกัษณท์ีท่นัสมยั และมกีารพฒันาอยา่ง 

   ต่อเนื่องสู่ความเป็นผู้นำาในการสรรสร้างโครงการที่อยู่อาศัยแบบสังคมเปี่ยมสุข

   สีเขียว	:	 สื่อถึงวิสัยทัศน์การบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมโครงการเป็นหลัก

   มีการออกแบบผังโครงการที่จัดวางให้มีความเป็นธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ร่มรื่นและ 

   เป็นมิตรต่อกัน

   สีเทาและสีดำา : ส่ือถึงความหนักแน่นม่ันคงในการดำาเนินธุรกิจ และความต้ังใจพัฒนาไปในแนวทางท่ีปรับเปล่ียน

   สู่ความทันสมัยเพื่อการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

   ลักษณะดวงตราของบริษัทแบบเดิม

 

 

 

   ความเหน็กรรมการ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 63 

   เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น
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   การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ได้กำาหนดให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามมติ

   ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจำานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ 

   ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	8			 พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

   ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล เพือ่เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม และแสดงความคดิเหน็ทัง้ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั

   วาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ

     อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำาหนด 

   ไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมายซ่ึงบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่ง 

   พระราชบัญญัติบรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 วา่ “เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเสรจ็ตามวรรคหนึง่แลว้ ผูถ้อืหุน้ 

   ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุม 

   พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นใน

   เรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไข 

   ของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

 เนือ่งดว้ยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไดเ้พิม่ทางเลอืกใหบ้รษิทัจดทะเบยีนจดัทำารายงานประจำาป ี(Annual Report)

ในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำารายงานประจำาปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2555 อยา่งไรกต็าม หากทา่นประสงคข์อรบัรายงานประจำาป ี2554 ในแบบ 

รูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

     ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

     บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)

     เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

     โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 401, 403 โทรสาร 0-2993-5089

     อีเมล์ : ir@ncgroup.co.th

 จงึขอเรยีนเชญิทา่นเขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่ว หากทา่นไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได้

ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร หรือ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ หรือ 

นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และ 

ยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 401,403
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ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์) 

ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2554 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)

วัน	เวลา	และสถานที่ประชุม

 ประชมุเมือ่วนัพฤหสับดทีี ่ 21 เมษายน 2554 เวลา 14.30 - 16.45 น. ณ หอ้งวนีสั โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ 

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

 1. นายสุธรรม   ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ

 2. ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน

 3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

 4. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน

 5. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

      กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ

 6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ /1 กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร

      และรองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร)

 7. นายรังสรรค นันทกาวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1)

 8. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2)

หมายเหตุ  : /1 นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

 1. นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318

เริ่มการประชุม	เวลา	14.30	น.

 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 72 ราย นับจำานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 972,948,576 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ  82.04 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท (หุ้นสามัญท่ีเรียกชำาระแล้วของบริษัทมีจำานวนท้ังส้ิน 

1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิด 

การประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำาเนินการประชุม

 ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้ 

 1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 

  โดยบริษัท ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและได้มอบให้ผู้ถือหุ้น 

  พร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ 

  งดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ  

  หรอืเหน็ดว้ยตามมตทิีน่ำาเสนอหากมผีูถ้อืหุน้ทา่นใด คดัคา้น ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนน 

  ที่บริษัทจัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ 

  ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหลังจากน้ันเจ้าหน้าท่ีจะทำาการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่าน 

  เพ่ือทำาการรวบรวมผลคะแนน และเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1
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   ในการรวบรวมผลคะแนน เพือ่ความรวดเรว็บรษิทัจะนำาคะแนนเสยีงที่ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออก 

  จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำาหนังสือ 

  มอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท 

  ได้นำาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ใน 

  เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

 2. เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้

  แนะนำาตัวโดยบอกชื่อ - สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำาถามหรือ 

  ข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กำาลังพิจารณา

 3. บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

  เสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554 และช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณา

  เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันท่ี  2 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยแจ้งรายละเอียด

  ผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแหง่ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทั ผลปรากฎวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอ 

  เรื่องใดๆ เข้ามาหลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่	1	 	 	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2553
    ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2553 

   ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่ 23 เมษายน 2553 ตามรายละเอยีดของสำาเนารายงานการประชมุทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

   พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

    ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม

    ระหวา่งการประชมุวาระที ่1 มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่จำานวน 2 ราย จำานวน 249,900 หุน้ ทำาใหม้ผีูถ้อืหุน้

   เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 74 ราย นบัจำานวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 973,198,476 หุน้ คดิเปน็รอ้ยละ 82.05 ของจำานวนหุน้ 

   ที่จำาหน่ายได้เเล้วทั้งหมดของบริษัท

   มต ิที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2553 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 

   23 เมษายน 2553 ตามท่ีเสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

   เห็นด้วย  973,198,476  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00

    ไม่เห็นด้วย  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

   งดออกเสียง  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

   รวม  973,198,476  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00

วาระที่	2	 	 	 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	2553	และรายงานประจำาปีของคณะกรรมการ

    ประธานกรรมการบรหิารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัทราบผลการดำาเนนิงานของบรษิทัในรอบป ี2553  

   และรับทราบรายงานประจำาปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี ซ่ึงได้จัดส่ง 

   ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำาคัญดังนี้

    บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,241 ล้านบาท รายได้รวม 1,271 ล้านบาท เเละกำาไรสุทธิ  

   92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 51 ร้อยละ 47 เเละร้อยละ 64 ตามลำาดับ

    รายได้จากการขายตามประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านเดี่ยว ร้อยละ 67 

   บ้านแฝดร้อยละ 26 ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 6 และอื่นๆ ร้อยละ 1 ในขณะที่ในปี 2552 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ 

   จากการขายประเภทบ้านเดี่ยว ร้อยละ 72 บ้านแฝด ร้อยละ 13 ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 6 และอื่นๆ ร้อยละ 9 

   ตามลำาดับ

     รายได้จากการขายตามลักษณะการสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากประเภทบ้านพร้อมอยู่ 

   ร้อยละ 71 บ้านสร้างก่อนขาย ร้อยละ 14 เเละบ้านสั่งสร้าง ร้อยละ 15 ในขณะที่ปี 2552 บริษัทมีสัดส่วน 

   รายได้จากประเภทบ้านพร้อมอยู่ ร้อยละ 62 บ้านส่ังสร้าง ร้อยละ 28 เเละบ้านสร้างก่อนขาย ร้อยละ 10 ตามลำาดับ
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    รายได้จากการขายรายโครงการ รายได้จากการขายประมาณร้อยละ 82 มาจากการขายบ้านจัดสรร

   ในโครงการธัญธานีโฮมออนกรีน วิลเลจ 2, โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 10, โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค  

   รอยลั พทุธมลฑลสาย 1, โครงการบา้นฟา้กรนีพารค์ ประชาอทุศิ, โครงการบา้นฟา้กรนีพารค์ รงัสติ คลอง 3 

   และ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 9

    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มโีครงการทีเ่ปดิดำาเนนิการทัง้สิน้ 12 โครงการ (ไมร่วม 

   โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งพฒันา) โดยเปน็มลูคา่ทีท่ำาสญัญาซือ้ขายแลว้ทัง้สิน้  6,224 ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ  64 และ 

   โอนรับรู้เป็นรายได้แล้ว 5,731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบัน  

    บรษิทัฯมคีณะกรรมการชดุยอ่ยรวม 3 คณะ ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ 

   คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สรุปภาระกิจที่สำาคัญของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ
   1. การสอบทานงบการเงิน ประจำาปี 2553

   2. อนมุตั ิกำากบัดแูล แผนการตรวจสอบภายใน ประจำาป ี2553 และการปฏบิตังิานของฝา่ยตรวจสอบ และ 

    พัฒนาระบบ

   3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

   4. สอบทานนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

   5. กำากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

    การดำาเนินธุรกิจ

   6. การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามท่ีได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

   7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และกำาหนดค่าตอบแทน ประจำาปี 2554

	 	 	 คณะกรรมการสรรหา
   1. สรรหากรรมการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เพือ่พจิารณาแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่แทนกรรมการทีอ่อกตาม 

    วาะในปี 2554

   2. เสนอแตง่ตัง้เลขานกุารบรษิทั เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั และเลขานกุารคณะอนกุรรมการบรษิทั แทน 

    เลขานุการคนเดิมที่ลาออกจากตำาแหน่ง

   3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา

	 	 	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
   1. พจิารณาโครงสรา้ง และอตัราคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั คณะอนกุรรมการบรษิทั และกรรมการ 

    ผู้จัดการประจำาปี 2554

   2. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

    และดว้ยนโยบายการดำาเนนิงานทีย่ดึหลกัคณุธรรม จรยิธรรม และตระหนกัถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

   ทำาให้ในปี 2552 - ปี 2553 บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ติดดาว  

   จากสำานักงานผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

   กรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2553

    คุณอังคนา ณ สงขลา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า :

    จากสถานการณร์าคาวสัดกุอ่สรา้งทีป่รบัตวัสงูขึน้ มผีลกระทบตอ่ความสามารถในการทำากำาไรของบรษิทั  

   หรือไม่อย่างไร

    คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริษัท ชี้เเจงว่า :

    บรษิทัไดก้ำาหนดมาตราการรองรบักรณกีารปรบัขึน้ของราคาวสัดกุอ่สรา้งมาอยา่งตอ่เนือ่ง ไมว่า่จะเปน็ 

   การประกนัราคากบัผูร้บัเหมา การวางเเผนควบคมุการกอ่สรา้งใหม้ปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้คาดวา่ในชว่งครึง่ปเีเรก 

   สถานการณ ์ดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่บรษิทัมากนกั อยา่งไรกต็าม หากราคาวสัดกุอ่สรา้งมกีารปรบัตวั 

   ขึ้นมากอย่างมีนัยสำาคัญ บริษัทอาจจะพิจารณาปรับราคาผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมต่อไป
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    คุณสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า :

     บริษัทมีนโยบายทำาธุรกิจประเภทอาคารพาณิชย์ เเละขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ 

   บ้างหรือไม่ อย่างไร

    คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้เเจงว่า :  

    ปัจจุบันบริษัทกำาหนดกลยุทธ์โดยการกระจายผลิตภัณฑ์ในหลายรูปเเบบ เพ่ือป้องกันผลกระทบจากการเเข่งขัน 

   ในตลาดท่ีผ่านมาได้ทำาธุรกิจประเภทอาคารพาณิชย์ในทำาเลท่ีเหมาะสม เเต่ยังไม่มีนโยบายในการทำาอาคารพาณิชย์ 

   เพื่อให้เช่า

    คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า :

    บรษิทัไดม้กีารขยายโครงการในตา่งจงัหวดัมากขึน้ โครงการทีป่ดิการขายไปเเลว้ ไดเ้เก ่โครงการคอนโด  

   จังหวัดขอนเเก่น โครงการบ้านสวนลลนา โครงการบ้านฟ้าริมหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี เเละโครงการ 

   ทีก่ำาลงัเปดิดำาเนนิการ ซึง่คาดวา่จะสามารถปดิการขายไดภ้ายในปนีี ้ไดเ้เก ่โครงการเดอะกรนีพารค์ จอมเทยีน 

   จังหวัดชลบุรีสำาหรับพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น บริษัทได้ศึกษาเเนวทางในการทำาตลาดเช่นกัน เเต่พบว่า 

   คูเ่เขง่ซึง่เปน็ผูป้ระกอบการทอ้งถิน่มคีวามไดเ้ปรยีบในการเเขง่ขนัสงู อยา่งไรกต็ามบรษิทัยงัคงนโยบายใน 

   การขยายตลาด ขยายกลุม่ลกูคา้ใหม ่บนทำาเลทีม่ศีกัยภาพอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่สรา้งรายไดใ้หบ้รษิทัทดเเทน 

   โครงการเก่าที่ปิดการขาย เเละสร้างความสามารถในการเเข่งขัน

    คณุชยัณรงค ์โรจวฒัน ์ขอใหก้รรมการชีเ้เจงความคบืหนา้โครงการ เดอะ รอยลั กรนีพารค์ กาญจนาภเิษก 

   ให้ที่ประชุมทราบ

    คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริษัท กล่าวชี้เเจงว่า :

    โครงการ เดอะ รอยัล กรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก เป็นการซื้อโครงการเก่าเพื่อมาพัฒนาใหม่ ตั้งเป้าที่ 

   กลุ่มลูกค้าระดับสูงต้ังเเต่ระดับราคาสิบล้านบาทข้ึนไป ปัจจุบันได้เร่ิมเปิดการขายเเล้ว เเต่ความชัดเจนด้าน 

   ยอดขายจะมากข้ึนในอีก 2 - 3 เดือนข้างหน้า คณุมานพ เกราะทอง ผูถ้อืหุน้ ขอใหค้ณะกรรมการบรษิทัชีเ้เจง 

   นโยบายในการก่อสร้างที่กำาหนดจำานวนหน่วย ในเเต่ละโครงการ/เฟส ไว้ไม่เกิน 500 หน่วย ซ่ึงจะมีผลต่อ 

   ข้อกำาหนดในการจัดทำาบ่อบำาบัดน้ำาเสีย

    คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริษัท ชี้เเจงว่า :

    บริษัทยึดม่ันในการบริหารงานก่อสร้างควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของลูกบ้าน การกำาหนดให้จำานวน 

   หน่วยในการก่อสร้างไว้ไม่เกิน 500 หน่วยต่อ โครงการ/เฟสนั้น ถือว่าเป็นเเผนผังโครงการที่ดี มีความ 

   เหมาะสมต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของลูกบ้าน ไม่สร้างความแออัดในการอยู่อาศัย เเละไม่สร้างภาระค่าใช้จ่าย 

   ส่วนกลางให้เเก่ลูกบ้านจนเกินไป ซึ่งเป็นจุดขายอย่างหนึ่งที่ทำาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของบริษัท เเละ 

   ปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ำาที่มีมาตรฐานอยู่เเล้ว

    ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

   มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรับทราบรายงานประจำาปีของ

   คณะกรรมการตามที่เสนอมา  

วาระที่	3	 	 	 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท	ประจำาปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553

	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำาปีสิ้นสุด ณ วันที่

   31 ธนัวาคม  2553 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ ตามรายละเอยีดที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้ม

   หนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

    คุณอังคนา ณ สงขลา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า :

    บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ อย่างไร

    คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการบริษัท ชี้เเจงว่า :

    บริษัทมีการควบคุมอัตราหน้ีสินต่อทุนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เงินกู้ส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงิน 

   ขนาดใหญ่ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำา เเละเน้นการชำาระเงินกู้โดยเร็ว ทั้งนี้ คาดว่าการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

   จะไม่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ
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    ระหวา่งการประชมุวาระที ่3 มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่จำานวน 7 ราย จำานวน 69,900 หุน้ ทำาใหม้ผีูถ้อืหุน้ 

   เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้  81 ราย นบัจำานวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 973,268,376 หุน้ คดิเปน็รอ้ยละ 82.06 ของจำานวนหุน้ 

   ที่จำาหน่ายได้เเล้วทั้งหมดของบริษัท

    ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

   มต ิทีป่ระชมุมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงอนมุตังิบการเงนิของ

   บริษัท ประจำาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

    เห็นด้วย  973,268,376  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00

     ไม่เห็นด้วย  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -

      งดออกเสียง  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

    รวม  973,268,376  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00

วาระที่	4	 	 	 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี	2553	และการจ่ายเงินปันผล

    ประธานกรรมการบรหิารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกำาไรจากผลการดำาเนนิงานป ี2553  

   และการจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

    ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51  

   บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปี 

   หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน 

   จดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำาหนดให้ต้องมีทุนสำารองมากกว่านั้น

    จากผลการดำาเนินงานในปี 2553 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำาไรสุทธิจำานวน  

   88,802,549.82 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงิน 

   สำารองตามกฎหมาย จำานวน 4.45 ล้านบาท สำาหรับผลประกอบการปี 2553 ทำาให้งบการเงินเฉพาะของ 

   บริษัทมีทุนสำารองตามกฎหมาย 31,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.65 ของทุนจดทะเบียน (บริษัท 

   มีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท)

     บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษี และสำารองตาม 

   กฎหมายของงบการเงินรวม ท้ังน้ี การจ่ายเงินปันผลให้นำาปัจจัยต่าง ๆ  มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำาเนินงาน 

   และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน 

   ของบรษิทั โดยอยูภ่ายใตเง่ือนไขท่ีการดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

   ของบริษัท จากผลการดำาเนินงาน ในปี 2553 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำาไรสุทธิ จำานวน  

   91,819,375.56 บาท ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล 

   ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

    ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำาหนดการจ่ายเงินปันผลก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

    คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการบริษัท ได้ชี้เเจงว่า :

    คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงินของบริษัท จึง 

   เหน็ควรกำาหนดใหจ้า่ยเงนิปนัผลในวนัดงักลา่วตามรายละเอยีดที่ไดเ้เจง้ใหท้ราบ ซึง่เปน็การปฏบิตัถิกูตอ้ง 

   ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เเล้ว อย่างไรก็ตาม สำาหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป บริษัทอาจจะ 

   พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

    ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

   มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการจัดสรร

   กำาไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

    เห็นด้วย  973,268,376  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00

     ไม่เห็นด้วย  -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

    งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  -

     รวม  973,268,376  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00
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วาระที่	5	 	 	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

	 	 	 และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2554

    ประธานกรรมการบรหิารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออก 

   ตามวาระและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2554 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับ 

   ของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวน 

   หนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำานวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 

   หน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกจากตำาแหน่ง ในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก  

   ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง โดยกรรมการซึ่ง 

   พน้จากตำาแหนง่อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้โดยในปนีีม้กีรรมการทีอ่อกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให ้

   กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

    1.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร  กรรมการ และกรรมการอิสระ

    2.นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ

    3.นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม    กรรมการ

    ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาไดพ้จิารณาคณุสมบตั ิและผลการ

   ปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน 

   ตามท่ีได้กำาหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงาน 

   ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน 

   ดังกล่าว กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง

     เเละเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี 2554 โดยมี 

   รายละเอียดดังนี้

   1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ  50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

   2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

    (โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำาหรับกรรมการ)

   3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000  บาท ต่อครั้งการประชุม

   4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000  บาท ต่อครั้งการประชุม

   5. ค่าตอบเเทนรายปีประธานกรรมการ 440,000  บาท ต่อปี

   6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ 200,000  บาท ต่อคน ต่อปี

   7. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

   8. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา  20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

   9. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000  บาท ต่อครั้งการประชุม

   10. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 20,000  บาท ต่อครั้งการประชุม

    ประธานกรรมการบรหิารแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ สำาหรบัวาระนี ้ กระผม นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  

   ซึ่งเป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทของดออกเสียง ในการเลือกต้ังตนเอง 

   กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นจำานวนเสียงทั้งสิ้น 13,513,000 เสียง

    ผู้ถือหุ้นขอให้กรรมการบริษัทชี้เเจงเหตุผลในการปรับเพิ่มขึ้นของค่าตอบเเทนกรรมการบริษัท

    คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้เเจงว่า :

    คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นควร 

   ปรับเพิ่มค่าตอบเเทนกรรมการตามรายละเอียดที่ได้เเจ้งให้ทราบ เนื่องจาก การกำาหนดค่าตอบเเทนในปี 

   ที่ผ่านมานั้น เป็นอัตราเดิมท่ีถือปฏิบัติมาตั้งเเต่ปี 2547 สำาหรับอัตราค่าตอบเเทนใหม่นั้นได้พิจารณาถึง 

   ความเหมาะสมตามบทบาท ภาระหนา้ทีข่องกรรมการ เเละอยู่ในระดับท่ีสามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม  

   เพ่ือเป็นการดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีบริษัทต้องการ
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   มติ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2553 จำานวน 3 ท่าน ได้แก่ 

   1) ดร.พบิลูย ์ลมิประภทัร 2) นายกอบศกัดิ ์พงษพ์นรตัน ์และ 3) นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม กลบัเขา้ดำารง 

   ตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

    1) ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร   กรรมการ กรรมการอิสระ

    เห็นด้วย  973,268,376  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00

     ไม่เห็นด้วย  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

    งดออกเสียง  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -

       รวม  973,268,376  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

   2) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์  กรรมการ กรรมการอิสระ

    เห็นด้วย  973,268,376  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00

     ไม่เห็นด้วย  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -

       งดออกเสียง  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -

       รวม  973,268,376  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00

   3) นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม     กรรมการ

    เห็นด้วย  959,755,376  เสียง คิดเป็นร้อยละ  98.61

    ไม่เห็นด้วย  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

    งดออกเสียง  13,513,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.39 

    รวม  973,268,376  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00

    และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2554 ตามที่เสนอมา โดยมี 

   ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

    เห็นด้วย  973,268,376  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

    ไม่เห็นด้วย  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -

    งดออกเสียง  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

    รวม  973,268,376  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00

วาระที่	6	 	 	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ประจำาปี	2554

    ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนด 

   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2554 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

    เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั มาตรา 120 ซึง่กำาหนดใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

   แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด 

   โดยนางสาววนันสิา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่6838 หรอืนายพชิยั ดชัณาภริมย ์ผูส้อบบญัชี 

   รับอนุญาตเลขที่ 2421 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำาปี 2554 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว 

   ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด จะกำาหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น 

   ให้เป็นผู้ดำาเนินงานแทน

    เน่ืองจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก 

   คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย ์

   แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบ 

   บัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด 

   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

     ทั้งนี้ กำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำานวนเงิน  930,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำานวน  

   69,000 บาท

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)13



     ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้เเจงเหตุผลในการปรับขึ้นค่าตอบเเทนผู้สอบบัญชี

    คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการบริษัท ชี้เเจงว่า :

    คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นควรปรับขึ้น 

   ค่าตอบเเทนผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่ได้เเจ้งให้ทราบ สาเหตุหลักมาจากในปี 2554 จะมีปริมาณงาน 

   ที่เพิ่มมากขึ้น เเละเป็นการปรับตามภาวะอัตราเงินเฟ้อ

    ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

   มติ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำาปี

    2554 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

    เห็นด้วย  973,268,376  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00

     ไม่เห็นด้วย   -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -   

    งดออกเสียง  -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -   

    รวม   973,268,376  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 

วาระที่	7	 	 	 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

    ประธานกรรมการบริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

    ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้เเจงเเผนการดำาเนินงานในปี 2554

    คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริษัท ช้ีเเจงเเเผนการดำาเนินงานปี 2554 ให้ท่ีประชุมรับทราบ ดังน้ี

    ในป ี2554 บรษิทัตัง้เปา้ยอดขายเเละเปา้ยอดรบัรูร้ายไดโ้ตกวา่ป ี2553 รอ้ยละ 20 เเละรอ้ยละ 37 ตามลำาดบั 

   ขยายโครงการใหม ่5 โครงการ มลูคา่โครงการรวม 4,000 ลา้นบาท  ไดเ้เก ่1) โครงการเดอะ รอยลั กรนีพารค์  

   กาญจนาภิเษก 2) โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 11 3) โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 3 4) โครงการ 

   กาญจนาภิเษกปิ่นเกล้า เเละ 5) โครงการบางละมุง ชลบุรี

    ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้เเจงมาตรการในการดูเเลราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

     คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้เเจงว่า :

    ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นไปตามกลไกการซ้ือขายในตลาด คณะกรรมการบริษัทมิได้มีหน้าท่ีในการดูเเลรักษา

   ราคาหุ้นของบริษัทฯ หรือให้คำาเเนะนำาในการซ้ือขายหุ้นเเต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง 

   ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารงานเพ่ือสร้างผลกำาไรเเละผลตอบเเทนสงูสดุใหเ้เกผู่ถ้อืหุน้เปน็สำาคญั

    ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

   ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

14บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

ลงชื่อ.............................................................ประธานที่ประชุม

 ( นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์ )

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม

 ( นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ )

ลงชื่อ.............................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม

 ( นางสาววนิตา  รอดดำา )



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 
ประวัติกรรมการ

ชื่อ นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์                                                  

ตำาแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ   

วัน	เดือน	ปีเกิด 1 กุมภาพันธ์ 2504

อาย ุ 50 ปี 

สัญชาต ิ ไทย

ที่อยู ่ 479/89 หมู่ 12 ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง 

 จังหวัดชลบุรี 

ประวัติการศึกษา
 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 •  ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

      •  โครงการอบรมผู้บริหาร โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

       • การบริหารความเสี่ยงองค์กร สมาคมบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 4/2548 

การเข้าอบรมหลักสูตร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 •	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2549

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547 

 • Board Performance Evaluation ปี 2547  

จำานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ  8 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

ประสบการณ์การทำางาน
 • ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร 

   และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร  

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) 

 • 2550 - ตุลาคม 2554  กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร 

   และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร  

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) 

 • 2546 - 2550  กรรมการ กรรมการบริหาร 

   และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) 

 • 2537 - 2546  รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร  

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด 

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม	ปี	พ.ศ.	2554 
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง   

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	3

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)15



จำานวน จำานวน

กิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประเภทกรรมการประเภทกรรมการ

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	

/	เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	/	ผู้บริหาร	ในกิจการอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ	/	คำาอธิบาย

 ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี

1. การถือหุ้นในบริษัท    มี 

  1.1 จำานวนหุ้น    500,000 หุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด   ร้อยละ 0.04

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย  ไม่เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ เป็นกรรมการบริหาร

 ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา    และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น 

5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ  ไม่มี 

  การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน

16บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 
ประวัติกรรมการ

ชื่อ	 นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

ตำาแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	 กรรมการ 	 	 	 	 	

วัน	เดือน	ปีเกิด	 3 ตุลาคม 2504

อายุ	 50 ปี 

สัญชาติ	 ไทย

ที่อยู่	 69/738 หมู่ที่ 3 ตำาบลบึงยี่โถ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประวัติการศึกษา	

	 •	ปริญญาโท การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 •	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116/2552

	 •	Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548 

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547	

จำานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ			8 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

ประสบการณ์การทำางาน	
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร

   และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 1

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) 

 • 2542 - ปัจจุบัน นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ สำานักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

   อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

 • 2542 - ปัจจุบัน  คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านผังเมือง จ. ปทุมธานี  

 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จำากัด 

 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

   บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด

 • 2551 - 2554  นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

   สมาคมบริหารทรัพย์สิน (PMA) 

 • 2537 - 2546  รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด  

การถือหุ้นในบริษัท	 หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 

ข้อพิพาททางกฎหมาย	 ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม	ปี	พ.ศ.	2554		

	 •	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)17



การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	/	ผู้บริหาร	ในกิจการอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

จำานวน จำานวน

กิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประเภทกรรมการประเภทกรรมการ

การดำารงตำาแหน่ง
ในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท

 ไม่มี - 2 แห่ง กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย ไม่มี 

    • กรรมการผู้จัดการ   

     บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด 

    • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

    บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด

บริษัทจดทะเบียน

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ	/	คำาอธิบาย

1. การถือหุ้นในบริษัท    มี 

 1.1 จำานวนหุ้น    1,000,000 หุ้น

  1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด   ร้อยละ 0.08

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย  - 

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง   เป็นกรรมการบริหาร และ 

  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา   รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 1

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น 

5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ  ไม่มี 

  การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

18บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 
ประวัติกรรมการ

ชื่อ	 นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

ตำาแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	 กรรมการ	

วัน	เดือน	ปีเกิด	 6 พฤษภาคม 2511

อายุ	 43 ปี 

สัญชาติ	 ไทย

ที่อยู่	 2239 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

 กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา	

	 •	Master of Management (SASIN), Chulalongkorn University

 • Bachelor of Engineering (Systems), University of Pennsylvania, Philadelphia 

 • Bachelor of Science (Wharton School), Finance and Management  

  University of Pennsylvania, Philadelphia 

 • โครงการพัฒนาวิชาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด / นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รุ่นท่ี 1/2553 

 • นักบริหารงานผังเมืองระดับสูง รุ่นที่ 1/2551 

 • โครงการอบรมผู้บริหารโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 • Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 90/2550

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547 

จำานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ	8 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

ประสบการณ์การทำางาน	

	 •	ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร

   และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 2 

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) 

 • 2546 - ตุลาคม 2554  กรรมการ กรรมการบริหาร

   และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 2 

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) 

 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด 

 • 2537 - 2546  รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2

   บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด  

การถือหุ้นในบริษัท	 หุ้นสามัญ 19,810,800 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 1.67 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 

ข้อพิพาททางกฎหมาย	 ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม	ปี	พ.ศ.	2554	

	 •	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)19



การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	/	ผู้บริหาร	ในกิจการอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

จำานวน จำานวน

กิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประเภทกรรมการประเภทกรรมการ

การดำารงตำาแหน่ง
ในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท

 ไม่มี - 1 แห่ง • กรรมการบริษัทย่อย ไม่มี 

    - บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จำากัด 

   6 แห่ง • กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

    - บริษัท สถาพร โฮมมาร์ท (1999) จำากัด 

    - บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น  

      แอนด์ เดคคอเรชั่น จำากัด 

    - บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำากัด 

    - บริษัท ทรัพย์นำาชัยพัฒนา จำากัด 

    - บริษัท นำาชัยพัฒนาที่ดิน จำากัด 

    - บริษัท นำาชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำากัด

บริษัทจดทะเบียน

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท สถานะ	/	คำาอธิบาย

1. การถือหุ้นในบริษัท    มี

 1.1 จำานวนหุ้น    19,810,800 หุ้น

 1.2 สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด   ร้อยละ 1.67

2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย น้องชายคุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม*

     (* กรรมการ กรรมการพิจารณา  

     ค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการ  

     บริหาร กรรมการผู้จัดการ และอยู่ใน  

     กลุ่มตันฑเทอดธรรม ซึ่งเป็นกลุ่ม 

     ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้น 

     ในบริษัท  จำานวน 13,513,000 หุ้น)   

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง         เป็นกรรมการบริหาร 

 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา   และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น 

5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ  ไม่มี 

  การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

20บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)



   กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการทีไ่มม่ธีรุกจิ หรอืงานใดอนัเกีย่วขอ้ง ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่การตดัสนิใจ 

 โดยอิสระของตน

   กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  

  ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 2. เปน็กรรมการที่ไมม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานไมเ่ปน็ลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาที่ไดร้บัเงนิเดอืนประจำา 

  จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้านการเงิน และการบริหารงาน 

  ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 5. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

  คณะกรรมการบริษัทโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้ง 

  ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

   ทัง้นี ้นยิามกรรมการอสิระดงักลา่วสอดคลอ้งตามขอ้กำาหนดขัน้ต่ำาของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

นิยามกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	4

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)21



สิ่งที่ส่งมาด้วย	5

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..............................................

                เขียนที่.......................................................

       วันที่...............เดือน......................พ.ศ.........

(1) ข้าพเจ้า.............................................................................สัญชาติ............................................. 

 อยู่บ้านเลขที่....................ถนน.............................................ตำาบล/แขวง........................................ 

 อำาเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์...................................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม.................................หุ้น

 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................เสียง ดังนี้ 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม) 

 (1)....................................................................................................อายุ...............................ปี

 อยู่บ้านเลขที่....................ถนน..............................................ตำาบล/แขวง....................................... 

 อำาเภอ/เขต.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์........................หรือ

 (2)....................................................................................................อายุ...............................ปี 

 อยู่บ้านเลขที่....................ถนน..............................................ตำาบล/แขวง....................................... 

 อำาเภอ/เขต.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์........................หรือ

 (3)....................................................................................................อายุ...............................ปี 

 อยู่บ้านเลขที่....................ถนน..............................................ตำาบล/แขวง....................................... 

 อำาเภอ/เขต.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.............................

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา14.30 น. 

ณ หอ้งเมจกิ 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ เลขที ่99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210 

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่	1	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2554

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

22บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)



วาระที่	2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	2554	และรายงานประจำาปีของคณะกรรมการ

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   

วาระที่	3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท	ประจำาปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่	4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี	2554	และการจ่ายเงินปันผล 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่	5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

	 	 และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2555

  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการ

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

       เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

    1. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    2. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  เรื่อง  ค่าตอบแทนกรรมการ

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่	6	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ประจำาปี	2555

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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วาระที่	7	 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	63	เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่	8	 พิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ปน็ไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืวา่การลงคะแนน

 เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่ เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ 

 ทีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง 

 หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็น 

 สมควร

  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทำาไปในการประชมุ เวน้แตก่รณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะ ไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบ ุ

 ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้มอบฉันทะ

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

 

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ

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

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ

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

 

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ:  ตามประกาศกรมพัฒนธุรกิจการค้า เรื่อง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

  1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง 

   ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

  2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

  3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิได ้

   ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)

	 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี 2555 ในวนัพธุที ่25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งเมจกิ 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์

คอนเวนชัน่ เลขที ่99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

วาระที.่.................เรือ่ง..........................................................................................................................

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที.่.................เรือ่ง..........................................................................................................................

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที.่.................เรือ่ง...........................................................................................................................

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที.่.................เรือ่ง..........................................................................................................................

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
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วาระที่.................เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

 ชื่อกรรมการ.............................................................................................................................

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ.............................................................................................................................

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ........................................................................................................................ 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ........................................................................................................................ 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

    ลงชื่อ ............................................................ ผู้มอบฉันทะ

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

    ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ

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

 

    ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ

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

    

    ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ

     ( ......................................................... )
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เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง ขอ้พงึปฏบิตัสิำาหรบัการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

จดทะเบยีน ลงวนัที ่19 กมุภาพนัธ ์ 2542 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนถอืเปน็แนวทางปฏบิตัทิีด่ ีซึง่จะเปน็การสรา้ง

ความเชือ่มัน่ใหเ้กดิขึน้แกผู่ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย และเพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนเปน็

ไปดว้ยความโปรง่ใสชอบธรรม และเปน็ประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึเหน็ควรกำาหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐาน 

แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอ 

สงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

	 1.	 บุคคลธรรมดา

  1.1	 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

   (ก) บตัรประจำาตวัของผูถ้อืหุน้ (บตัรประจำาตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ)

   (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำาตัวของผู้มอบอำานาจ และบัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง

    (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำานาจ

  1.2	 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

   (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

   (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำานาจ และบัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง

    (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำานาจ

 2.	 นิติบุคคล

  2.1	 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

   (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

    (ข) บัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำานาจที่ได้ 

    ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

    ของผู้รับมอบฉันทะ

  2.2	 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

   (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

   (ข) บัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำานาจที่ได้ลงนาม 

    ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ 

    ผู้รับมอบฉันทะ

 ในกรณขีองสำาเนาเอกสารจะตอ้งมกีารรบัรองสำาเนาถกูตอ้ง และหากเปน็เอกสารทีจ่ัดทำาขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการ

รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ 

ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

	 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเปน็ผูร้บั

มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในข้อ (3) 

ของหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	6

28บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ประวัติกรรมการ

ชื่อ ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ตำาแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการสรรหา  

 และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วัน	เดือน	ปีเกิด 21 เมษายน 2483

อาย ุ 72 ปี

สัญชาต ิ ไทย  

ที่อยู ่ 89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา   
 • Ph.D. University of Illinois 
 • M.A. (ECON) University of Philipines 

 • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเข้าอบรมหลักสูตร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
	 •	 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547 
 • Board & CEO Assessment รุ่นที่ 2/2546   
 • Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 19/2545           

 • The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2544         

จำานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ	 4 ปี 11 เดือน / 2 วาระ 

ประสบการณ์การทำางาน
 • 2552 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูไก จำากัด (มหาชน) 
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานคณะกรรมการสรรหา 
   และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)   
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ  
   บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ 
   และการเกษตรแห่งเอเชีย จำากัด 

 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม	ปี	พ.ศ.	2554	

	 •	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6/6 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง  
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง 

 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม   ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	7

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)29



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ประวัติกรรมการ

ชื่อ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ 

ตำาแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 และกรรมการสรรหา 

วัน	เดือน	ปีเกิด 13 พฤษภาคม 2492

อาย ุ 63 ปี

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู ่ 916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงศ์ 21แขวงถนนเพชรบุรี

 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ประวัติการศึกษา	

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

 • เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา 

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2539 

 • หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/2536 

การเข้าอบรมหลักสูตร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 •	 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2547 

จำานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 8 ปี 5 เดือน / 3 วาระ 

ประสบการณ์การทำางาน	

	 •	 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)  

 • 2546 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ 

   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 • 2546 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)  

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม	ปี	พ.ศ.	2554		

	 •	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 

 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม   ไม่มี

30บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ประวัติกรรมการ

ชื่อ นายวิจิตร วิชัยสาร 

ตำาแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

วัน	เดือน	ปีเกิด 27 เมษายน 2489

อาย ุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย 

ที่อยู ่ 114 ตำาบลบางปรอก อำาเภอเมือง ปทุมธานี 

ประวัติการศึกษา
	 •	 The Executive Master of Business Administration (EMBA)

  Asian Institute of Technology (AIT) 

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย 

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 42 

 • ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management 

การเข้าอบรมหลักสูตร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 •	 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550 

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

 • Understanding the Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 12/2550  

 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 20/2550 

 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุ่นที่ 2/2008 

 • IT Governance : A Strategic Part Forward 

จำานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ  4 ปี 6 เดือน / 2 วาระ

ประสบการณ์การทำางาน    • 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

   และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) 

 • 2549 - 2551 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

 • 2547 - 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 • 2546 - 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

 • 2544 - 2546 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม	ปี	พ.ศ.	2554
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง     

 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 

 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม   ไม่มี

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำากัด (มหาชน)31



กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการ

ข้อ 15.  บรษิทัมคีณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลอืกตัง้กรรมการ 

 ด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำาแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ 

 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำานวนหุ้นที่ตนถือ

 2) ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเปน็กรรมการกไ็ด ้ในกรณทีีเ่ลอืกตัง้

  บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามลำาดบัลงมาเปน็ผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการ เทา่จำานวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี

  หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน 

  จำานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา 

 ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3)

  กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหนง่ในปแีรก และปทีีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก  

 ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

  กรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 34. บำาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำาหนด

  กรรมการมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บำาเหนจ็ โบนสั หรอืผลประโยชน์ 

 ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามขอ้บงัคบัหรอืตามทีท่ีป่ระชมุหรอืผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจกำาหนดเปน็จำานวนแนน่อน 

 หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  

 และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

  ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซ่ึงได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ

 ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

  การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำารงคุณสมบัติของกรรมการ 

 ท่ีเป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ  

 ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำาหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ 

 ดังกล่าว จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได ้

 ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า (1/5) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 

 ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมดเข้าช่ือกันทำาหนังสือในฉบับ 

 เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุม 

 เพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย	8
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ข้อ 37. ในการบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทำาหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที ่วนั เวลาระเบยีบวาระ 

 การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ 

 เพือ่ทราบ เพือ่อนมุตั ิหรอืเพือ่พจิารณา พรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 

 และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำาบอกกล่าว 

 นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน 

 ติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน 

 หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจำานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และจะตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของ 

 จำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้ว ถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จำานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้รว่ม 

 ประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามทีก่ำาหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม 

 เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง 

 หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จำาเป็นต้องครบ 

 องค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉนัทะ 

 จะต้องทำาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัดกำาหนด โดย 

 มอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกำาหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ 

 เข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

  ก. จำานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

  ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

  ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำาดับระเบียบวาระท่ีกำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียน 

 ลำาดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

  เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกัน 

 ได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ี 

 กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 

 เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำาเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และ 

 ใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจด็ (7) 

 วันก่อนการประชุม ท้ังน้ีให้โฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย  

 โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ 

 หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ 

 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงหนึง่ (1) เสยีงตอ่หนึง่ (1) หุน้ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเปน็พเิศษ 

 ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
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ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน 

 เสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แตจ่ะกำาหนดไวเ้ปน็อยา่งอืน่ในขอ้บงัคบันี้ 

 หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)  

 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

 ข. การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

 ค. การทำา แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ำาคญั การมอบหมายให ้

  บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

 ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

 จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน

 ฉ. การออกหุ้นกู้

 ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

เงินปันผล	และเงินสำารอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีท่ีมี 

 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

  การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันทาง 

 หนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ 

 วันที่มีมติเช่นว่านั้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำาไรพอ 

 สมควรทีจ่ะกระทำาเชน่นัน้ได ้และเมือ่ไดจ้า่ยเงนิปนัผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 คราวต่อไป

ข้อ 50. เงนิปนัผลนัน้ใหแ้บง่ตามจำานวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั เวน้แตจ่ะกำาหนดไวเ้ปน็อยา่งอืน่ในขอ้บงัคบันีส้ำาหรบัหุน้บรุมิสทิธิ

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำาไรสุทธิประจำาปี 

 หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน 

 จดทะเบียน

  นอกจากทุนสำารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ให้จัดสรรเงินทุนสำารองอ่ืนตามท่ี 

 เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำาเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

  เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำารองอื่น ทุนสำารองตามกฎหมายและ 

 ทุนสำารองส่วนล้ำามูลค่าหุ้นตามลำาดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

สมุด	บัญชี	และการสอบบัญชี

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย 

 การนั้น

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำางบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อัน 

 เป็นรอบปบัญชีของบริษัท

ข้อ 56. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารทำางบดลุ และบญัชกีำาไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปบีญัชขีองบรษิทัเสนอตอ่ทีป่ระชมุ 

 ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ 

 ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำาปี

 (1) สำาเนางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ

  ผู้สอบบัญชี

 (2) รายงานประจำาปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติ 

 ท้ังหมดของทีป่ระชมุลงไวเ้ปน็หลกัฐานโดยถกูตอ้ง และหลกัฐานนี้ใหเ้กบ็รกัษาไว ้ณ สำานกังานใหญข่องบรษิทั หรอื 

 มอบหมายใหบ้คุคลใดทำาหนา้ทีเ่กบ็รกัษาไวใ้นทอ้งทีอ่นัเปน็ทีต่ัง้สำานกังานใหญ ่หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงก็ได ้แตต่อ้งแจง้ 

 ให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัดทราบก่อน

ข้อ 59. ผูส้อบบญัชีใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำาปแีตง่ตัง้ทกุป ีโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจเลอืกผูส้อบบญัชผีูซ้ึง่ออกไปนัน้ 

 กลับเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำาหนด

ข้อ 61.  กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้ำารงตำาแหนง่หนา้ทีใ่ดๆ ของบรษิทัเวลาอยูใ่นตำาแหนง่นัน้ๆ จะเลอืกเอามาเปน็ตำาแหนง่ 

 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ขอ้ 62.  ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกำาไรขาดทุน และ 

 ปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของ 

 บริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) 
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555

ผู้ถือหุ้น	/	ผู้รับมอบฉันทะ

ลงทะเบียน ( เริ่ม 12.30 น.)

แสดงเอกสารส่วนบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.30 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลำาดับ

กรณีที่มีผู้ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นๆ 

ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน

เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน

ประธานแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม
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แผนที่สถานที่ประชุม 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
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การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR
 เนือ่งดว้ย บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จำากดั (TSD) ไดพ้ฒันาระบบ “การใหบ้รกิารลงทะเบยีนเพือ่แจง้

ความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านระบบ	IVR” ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นในการแจ้งความประสงค์

เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบโทรศัพท์ ตอบรับอัตโนมัติ ( Interactive Voice Response หรือ “ IVR ” ) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น

สามารถจะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2555 ล่วงหน้า ผ่านระบบ IVR ของ TSD ได้ต้ังแต่วันท่ี

ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำาการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) โดยปฏิบัติ

ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน
 1. ติดต่อ TSD Call Center ที่ 0-2229-2888

 2. เลือกประเภทบริการ (บริการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR กด 7)

 3. กดรหัส 14 *

 4. ยืนยันเลขรหัส

 5. ระบบแจ้งผลการดำาเนินการ

*ตัวอย่าง   การกดเลขรหัส 14 หลัก

 1. 4 หลักแรก คือ 0769

 2. 10 หลักถัดไป คือเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของแต่ละท่าน ตามที่ปรากฏบนจ่าหน้าซองเอกสาร

 

 กรณีนี้ เลขรหัส 14 หลัก คือ 07694110221001 ให้นำาเลขรหัสนี้ใช้สำาหรับลงทะเบียนตามขั้นตอนการลงทะเบียน

ตามที่แจ้งข้างต้น
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กรุณาส่ง...

4 1 1 0 2 2 1 0 0 1 (เลขรหัสของผู้ถือหุ้น 10 หลัก (เลขสมมุติ) )

คุณ ............................................................ (ชื่อผู้ถือหุ้น)

ที่อยู่............................................................................

...................................................................................
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