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เลขที่ 99 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
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 ที่ NCH 010 / 2561  

วันที่ 16 มีนาคม 2561 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

2. รายงานประจ าปี 2560 และรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2560 (ในรูปแบบซีดีรอม) 
3. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
4. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36  
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น  
6. นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
8. ข้อบังคับของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้

ถือหุ้น 
9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
11. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

 
ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น  เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่             
21 เมษายน 2560 โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียด
ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 
ความเห็นของคณะกรรมการ   
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ดังกล่าว 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385 
เลขที ่1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คูคต อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี  12130 
โทรศัพท์  +66(0) 2993-5080-7  โทรสาร  +66(0) 2993-5089   www.ncgroup.co.th 
 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 1
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ  
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   งบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้
ในรายงานประจ าปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ
บริษัทประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 และการงด
จ่ายเงินปันผล 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมี
ข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น 

   จากผลการด าเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลก าไร
สุทธิจ านวน 28,256,257.13 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,100,000.00 บาท ส าหรับผล
ประกอบการ  ปี 2560 ท าให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
69,150,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.55 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 
1,245,284,305.00 บาท)  

   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหัก
ภาษี และส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ 
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มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การ
ขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท  จาก
ผลการด าเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสุทธิ จ านวน 
24,012,124.31 บาท  

   ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท ส าหรับปี 2560  เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท  

                    ผลการด าเนินงาน   ผลการด าเนินงาน 
         ปี 2560 (บาท)        ปี 2559 (บาท) 
 ก าไรสุทธ ิ(งบการเงินรวม)                    24,012,124.31         20,393,705.92          
 หัก ส ารองตามกฎหมาย                            1,100,000.00            1,300,000.00 
 ก าไรสุทธหิลังหักส ารองตามกฎหมาย             22,912,124.31         19,093,705.92 
 (หุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้ว 1,245,283,691 หุน้)     
 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น                                        -        - 
 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)                             -            - 
 อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ                             -                   - 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,100,000.00 บาท และงด
จ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง
อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีแรก และ
ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 25612
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มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การ
ขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท  จาก
ผลการด าเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสุทธิ จ านวน 
24,012,124.31 บาท  

   ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท ส าหรับปี 2560  เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท  

                    ผลการด าเนินงาน   ผลการด าเนินงาน 
         ปี 2560 (บาท)        ปี 2559 (บาท) 
 ก าไรสุทธ ิ(งบการเงินรวม)                    24,012,124.31         20,393,705.92          
 หัก ส ารองตามกฎหมาย                            1,100,000.00            1,300,000.00 
 ก าไรสุทธหิลังหักส ารองตามกฎหมาย             22,912,124.31         19,093,705.92 
 (หุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้ว 1,245,283,691 หุน้)     
 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น                                        -        - 
 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)                             -            - 
 อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ                             -                   - 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,100,000.00 บาท และงด
จ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง
อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีแรก และ
ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
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1. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท ์  กรรมการ  
2. นายรังสรรค ์  นันทกาวงศ์  กรรมการ 
3. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม  กรรมการ 
 
คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ และผล

การปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึง
เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนด
ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายนามและประวัติ
ของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

อนึ่ง ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจ าปี 2560 

 และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อน
วันประชุม ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่าง
ใด        
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีก
วาระหนึ่ง 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการใน
ปัจจุบัน แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมี ความสอดคล้องกับ
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ภาระหน้าที่ของกรรมการ  และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะ
ดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทน
กรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 - ประธานกรรมการ   50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 
 - กรรมการ   20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 

 2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท 
 - ประธานกรรมการ   440,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 - กรรมการ    -ไมมี่- 

 3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 
 - กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 

 4. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  200,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 - กรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
  5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 

    6. โบนัสจากผลการด าเนินงาน ปี 2560 และสิทธิประโยชน์อื่น   -ไม่มี- 
  

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ประจ าปี 2561 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 25614
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ภาระหน้าที่ของกรรมการ  และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะ
ดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทน
กรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 - ประธานกรรมการ   50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 
 - กรรมการ   20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 

 2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท 
 - ประธานกรรมการ   440,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 - กรรมการ    -ไมมี่- 

 3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 
 - กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 

 4. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  200,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 - กรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
  5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 

    6. โบนัสจากผลการด าเนินงาน ปี 2560 และสิทธิประโยชน์อื่น   -ไม่มี- 
  

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ประจ าปี 2561 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็น
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ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2561  โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 

 1. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 4752  ซึ่งเคยได้รับการ
แต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัท ในปี 2558-2560 (เป็นเวลา 3 ปี) หรือ 

 2. นางสาววันนิสา  งามบัวทอง  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 6838  ซึ่งเคยได้รับการ
แตง่ตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัท ในปี 2554-2560 (เป็นเวลา 7 ปี) หรือ  

 3. นายพจน์  อัศวสันติชัย   ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 4891  ซึ่งเคยได้รับการ
แต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัท ในปี 2549-2551และ ปี 2558-2560 (เป็นเวลา 6 ปี)  หรอื 

 4. นายสุวัฒน์  มณีกนกสกลุ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 8134  ซึ่งไม่เคยได้รับการ
แต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัท 

   
  เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ใน
การตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ตลอดจนบริษัท 
สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด  

    ทั้งนี้ ปี 2561 ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 1,190,000 บาท ซึ่งเป็น
อัตราลดลงจากปี 2560 โดยในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงิน
บริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จ านวน 1,250,000 บาท และค่าตอบแทนของ
งานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จ านวน 37,693 บาท 

  ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง          
ของบริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด  โดยในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัท ให้แก่
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จ านวน 96,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่ง
ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จ านวน 3,025 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี   โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  และค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมั ติ
แต่งตั้ง นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพจน์              
อัศวสันติชัย หรือนายสุวัฒน์  มณีกนกสกุล แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชี ประจ าปี 2561 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ านวน 1,190,000 บาท ส าหรับ
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
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ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้           
นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งาม
บัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์  อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4891 หรือนายสุวัฒน์  มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่ง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,190,000 บาท 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 36 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง 
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (รายละเอียด
ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 36 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังกล่าว 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระท่ี  9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอ่ืนๆ  

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่ง
บัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ว่า 
“เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม  และ/หรือ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการ
พิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าว
ข้างต้น 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 25616
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ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้           
นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งาม
บัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์  อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4891 หรือนายสุวัฒน์  มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่ง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,190,000 บาท 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 36 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง 
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (รายละเอียด
ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 36 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังกล่าว 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระท่ี  9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอ่ืนๆ  

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่ง
บัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ว่า 
“เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม  และ/หรือ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการ
พิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าว
ข้างต้น 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 7
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 เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดท ารายงาน
ประจ าปี (Annual Report) และรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ในรูปแบบของ CD-ROM ได้ 
ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดท ารายงานประจ าปี 2560 และรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM 
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์
ขอรับรายงานประจ าปี 2560 และรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2560 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่  

 
                         ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
                         บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซ.อัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 403 และ 401  โทรสาร 0-2993-5089 
อีเมล์ : ir@ncgroup.co.th 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร หรือ             
นายกอบศักดิ ์ พงศ์พนรัตน์ หรือ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม  
 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                          

          (นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)    
                ประธานกรรมการ 
  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์
โทรศัพท์ 0-2531-5533, 0-2993-5080-7 ต่อ 403 และ 401  
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         บริษัท เอน็.ซ.ี เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385 

        เลขที ่1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คูคต อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี  12130 
                                    โทรศัพท์  +66(0) 2993-5080-7  โทรสาร  +66(0) 2993-5089 www.ncgroup.co.th 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

 
วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่  21 เมษายน  2560  เวลา 14.30 – 15.36 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล         
แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์  ประธานกรรมการ  
2. ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร 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. /1นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท ์เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของสายการเงิน 

  2. สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด   
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 25618
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        เลขที ่1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คูคต อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี  12130 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

 
วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่  21 เมษายน  2560  เวลา 14.30 – 15.36 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล         
แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์  ประธานกรรมการ  
2. ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร 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. /1นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท ์เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของสายการเงิน 

  2. สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด   
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 9
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ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม 

1.   นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต               
 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

2. นางสาวโชติมา กิจศิรกร  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
     บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
3.   นางสาวกรวิภา ยอดข า  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
     บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

 
เริ่มการประชุม  เวลา 14.30 น. 

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 70,446,739 หุ้น และโดยการมอบ
ฉันทะรวม 39 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 885,700,743 หุ้น นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 956,147,482 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 76.78 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกช าระแล้วของบริษัทมีจ านวน
ทั้งสิ้น 1,245,283,691 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่
ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธาน
กรรมการบริหาร เป็นผู้ด าเนินการประชุม 

 ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง
ดังต่อไปนี้  

1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่งหุ้น
เป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนน
และได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือ
หุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้
บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ
ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะท าการจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนของทุกท่านเพื่อท าการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน  

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง   
หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท า
หนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้ นนั้น 
บริษัทฯ ได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 
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2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นขอให้แนะน าตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย 
โดยค าถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่ก าลังพิจารณา 

3. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 และชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2559 
ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา 

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
  
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น 
หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มต ิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นด้วย 956,192,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9923 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 73,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจ าปี

ของคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯใน
รอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2559 เท่ากับ 2,334 ล้าน
บาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมียอดขาย 2,523 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256110
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2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นขอให้แนะน าตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย 
โดยค าถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่ก าลังพิจารณา 

3. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 และชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2559 
ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา 

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
  
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น 
หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มต ิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นด้วย 956,192,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9923 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 73,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจ าปี

ของคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯใน
รอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2559 เท่ากับ 2,334 ล้าน
บาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมียอดขาย 2,523 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 11
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 ผลการด าเนินงานด้านการโอน : บริษัทฯ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ ปี 2559 เท่ากับ 1,402 
ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธิ์ 2,107 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 33 

 ปี 2559 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการ NC on Green Charm ประเภท
บ้านเดี่ยว จ านวน 109 ยูนิต มูลค่ารวม 1,017 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ลูกค้า 

 เป้าหมายการด าเนินงานปี 2560 : บริษัทฯตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 2,750 ล้านบาท และ
ตั้งเป้าการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ 1,700 ล้านบาท ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 4 โครงการ 
มูลค่ารวม 3,700 ล้านบาท ประเภทแนวราบ ได้แก่ โครงการบ้านระดับราคาต่ ากว่า 5 
ล้านบาท จ านวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 2,600 ล้านบาท และโครงการบ้านระดับราคา
สูงกว่า 5 ล้านบาท จ านวน 1 โครงการ รวมมูลค่า 1,100 ล้านบาท  

 ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การ ทุจริต (CAC) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ มี
นโยบายการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2549 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในทุกรูปแบบ อีกทั้ง ปลูกฝังการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไว้ใน
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 

และในปี 2560 บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการได้สมัครเข้า
อบรมหลักสูตร ELP 7/2017 ซ่ึงเป็นหลักสูตรส าหรับกรรมการหรือผู้บริหาร จัดโดย 
สถาบัน IOD เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร รวมถึงบทบาทส าคัญใน
การวางนโยบาย มอบหมาย และผลักดันให้เกิดการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันน ามาซึ่ง
ความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท 

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็น
ธรรม โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

- 13 - 
 

และในปี 2559 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา 
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการการทุจริต
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อผู้ถือ
หุ้นและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท รายงานประจ าปี และรายงานความ
ยั่งยืน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 1) คุณกัญญา บุญสุภาพร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถาม ดังนี้ 1. ผลการ

ด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีนี้ด้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
จาก 400 ล้านบาท เป็น กว่า 600 ล้านบาท อยากทราบว่าคณะกรรมการบริหารมีแผนปรับปรุงในส่วนนี้
อยา่งไร 2.ในส่วนของก าไรในแต่ละธุระกิจ จะเห็นได้ว่ามี 3 ธุรกิจที่ขาดทุน อาทิ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจรับเหมา เป็น
ต้น อยากทราบว่าบริษัทมีแผนปรับในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไร และ 3) หนี้สินในงบการเงิน จะพบว่ามีหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยประมาณ 2,100 ล้านบาท หนี้สินระยะสั้น 1,500 ล้านบาท หนี้สินระยะยาว 600 ล้านบาท และ
ในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดดอกเบี้ยขาขึ้น อยากทราบว่าบริษัทมีแผนในเรื่องนี้อย่างไร 

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบค าถาม สรุปสาระส าคัญดังนี้ : ส าหรับสินค้าคงเหลือหลัก
มาจาก โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม พัทยา เนื่องจากเพิ่งสร้างเสร็จในปีที่ผ่านมา โดยอยู่ระหว่างการ
ทยอยขาย และโอนกรรมสิทธิ์  

บริษัทฯ เคยให้บริษัทในเครือ  ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ให้เช่า รับเหมาก่อสร้างให้กับ
ลูกบ้าน และท าโครงการร่วมกับบริษัทอื่นๆ ท าให้มีเงินที่กู้จากบริษัทแม่และค้างอยู่ ท าให้มีภาระดอกเบี้ยที่ต้อง
จ่าย ส่งผลให้มีผลขาดทุนมากขึ้น บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการแก้ไข ส าหรับธุรกิจให้เช่านั้น เกิด
จากเงินลงทุนในการ Renovate อพาร์ทเม้นท์ เพื่อน ากลับมาให้เช่า ท าให้เป็นต้นทุนที่สูง แต่เนื่องจากเป็น
ท าเลที่ดี ท าให้ขณะนี้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีรายได้กลับเข้ามา ค่าเสื่อมก็จะลดลงไป 
และกลายเป็นก าไรในที่สุด  

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีหนี้สินระยะสั้นค่อนข้างสูง แต่บริษัทฯ ได้เจรจากับธนาคารเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  สามารถแปลงจากหนี้สินระยะสั้นให้เป็นหนี้สินระยะยาวได้ทั้งหมด 800 ล้านบาท ท าให้เรื่องนี้
ไม่น่ากังวล และในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายระบายสินค้าคงเหลือ เพื่อลดภาระต้นทุนดอกเบี้ย คาดว่าปีนี้
หนี้สินจะลดลงอีก 500-600 ล้านบาท 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มต ิ    ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจ าปี 
ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา   

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256112



- 13 - 
 

และในปี 2559 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา 
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการการทุจริต
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อผู้ถือ
หุ้นและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท รายงานประจ าปี และรายงานความ
ยั่งยืน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 1) คุณกัญญา บุญสุภาพร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถาม ดังนี้ 1. ผลการ

ด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีนี้ด้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
จาก 400 ล้านบาท เป็น กว่า 600 ล้านบาท อยากทราบว่าคณะกรรมการบริหารมีแผนปรับปรุงในส่วนนี้
อยา่งไร 2.ในส่วนของก าไรในแต่ละธุระกิจ จะเห็นได้ว่ามี 3 ธุรกิจที่ขาดทุน อาทิ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจรับเหมา เป็น
ต้น อยากทราบว่าบริษัทมีแผนปรับในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไร และ 3) หนี้สินในงบการเงิน จะพบว่ามีหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยประมาณ 2,100 ล้านบาท หนี้สินระยะสั้น 1,500 ล้านบาท หนี้สินระยะยาว 600 ล้านบาท และ
ในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดดอกเบี้ยขาขึ้น อยากทราบว่าบริษัทมีแผนในเรื่องนี้อย่างไร 

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบค าถาม สรุปสาระส าคัญดังนี้ : ส าหรับสินค้าคงเหลือหลัก
มาจาก โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม พัทยา เนื่องจากเพิ่งสร้างเสร็จในปีที่ผ่านมา โดยอยู่ระหว่างการ
ทยอยขาย และโอนกรรมสิทธิ์  

บริษัทฯ เคยให้บริษัทในเครือ  ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ให้เช่า รับเหมาก่อสร้างให้กับ
ลูกบ้าน และท าโครงการร่วมกับบริษัทอื่นๆ ท าให้มีเงินที่กู้จากบริษัทแม่และค้างอยู่ ท าให้มีภาระดอกเบี้ยที่ต้อง
จ่าย ส่งผลให้มีผลขาดทุนมากขึ้น บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการแก้ไข ส าหรับธุรกิจให้เช่านั้น เกิด
จากเงินลงทุนในการ Renovate อพาร์ทเม้นท์ เพื่อน ากลับมาให้เช่า ท าให้เป็นต้นทุนที่สูง แต่เนื่องจากเป็น
ท าเลที่ดี ท าให้ขณะนี้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีรายได้กลับเข้ามา ค่าเสื่อมก็จะลดลงไป 
และกลายเป็นก าไรในที่สุด  

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีหนี้สินระยะสั้นค่อนข้างสูง แต่บริษัทฯ ได้เจรจากับธนาคารเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  สามารถแปลงจากหนี้สินระยะสั้นให้เป็นหนี้สินระยะยาวได้ทั้งหมด 800 ล้านบาท ท าให้เรื่องนี้
ไม่น่ากังวล และในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายระบายสินค้าคงเหลือ เพื่อลดภาระต้นทุนดอกเบี้ย คาดว่าปีนี้
หนี้สินจะลดลงอีก 500-600 ล้านบาท 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มต ิ    ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจ าปี 
ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา   

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 13
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจ าปีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปสาระส าคัญดังนี้  

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ได้ท าการตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ให้ความเห็นว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อน
การประชุม ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ  

-  รายการที่ส าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  รายการที่ส าคัญในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

- สรุปอัตราส่วนที่ส าคัญทางการเงิน  

 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  สินทรัพย์ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.65 เนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ
จ านวน 623 ล้านบาท และ 445 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.2 และร้อยละ 8.9 ของ
สินทรัพย์รวม ตามล าดับ โดยสินค้าคงเหลือหลักมาจากโครงการดิอาร์มองต์ เชียงใหม่  และโครงการเนทูเรซ่า  
คอนโดมิเนียม พัทยา เนื่องจากสร้างเสร็จทยอยโอนกรรมสิทธ์ิได้ในระหว่างงวด   อย่างไรก็ตามบริษัทมี
นโยบายระบายสินค้าคงเหลือเพื่อลดภาระต้นทุนดอกเบี้ย และเพิ่มสภาพคล่องในการด าเนินงาน 
  บริษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนารวมจ านวน 4,073 ล้านบาท 
(คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนการพัฒนาที่ดินร้อยละ 51 และที่ดินรอการพัฒนาร้อยละ 29 ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 
62 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 1.5 จากปี 2558 
  ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคตได้แก่ ที่ดินที่
คลองสี่ จังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่า 14 ล้านบาท และวัชรพลจตุโชติ รวมมูลค่า 232 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์ใน
ปี 2559 
  ที่ดินรอพัฒนาที่โอนไปเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดินระหว่างปี 2559 ได้แก่ โครงการ NC 
on Green Charm มูลค่ารวม 67 ล้านบาท 

หน้ีสิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 จ านวน 69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3  เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบัน
การเงินและเงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น 
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  โดยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2  เนื่องจากเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 311 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 
เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
เท่ากับ 2,465 ล้านบาท และ 2,452 ล้านบาท ตามล าดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
รายได้ของบริษัททั้งจ านวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ โดยมีรายได้จากการขายบ้าน

จัดสรรพร้อมที่ดินเป็นหลัก 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,436 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีรายได้รวม 

2,137 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง 701 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,402 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมี

รายได้จากการขาย 2,107 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33 เนื่องจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง 
  ปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเดี่ยว ที่
ร้อยละ 36 รองลงมา คือประเภทอาคารชุด ร้อยละ 28 , อาคารทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 21 และบ้านแฝด ร้อยละ 15  

  ขณะที่ในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากประเภทบ้านเดี่ยวที่ร้อยละ 40, ทาวน์เฮ้าส์ 
ร้อยละ 27, อาคารชุด ร้อยละ 18 และบ้านแฝด ร้อยละ 15   

  ในปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะค าสั่งซื้อของลูกค้า บ้าน
พร้อมอยู่       บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสั่งสร้าง เท่ากับร้อยละ 78 ร้อยละ 8 และร้อยละ 19 ตามล าดับ 

  ขณะที่ในปี 2558 มีสัดส่วนบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสั่งสร้าง เท่ากับ
ร้อยละ 63 ร้อยละ 8 และร้อยละ 29 ตามล าดับ 

อัตราต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.84 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 67.45 ในปี 2559   
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 176 ล้าน

บาท ลดลง 54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 จากปี 2558 เนื่องจากค่าใช่จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ , ค่าธรรมเนียม
โอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 171 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลง 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86 จากปี 2558 เนื่องจากมี
ก าไรสุทธิลดลง 
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 20 ล้านบาท เทียบกับ ปี 2558 ซึ่ง
มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 125 ล้านบาท ซึ่งลดลง 105 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 84 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256114
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อัตราต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.84 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 67.45 ในปี 2559   
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 176 ล้าน

บาท ลดลง 54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 จากปี 2558 เนื่องจากค่าใช่จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ , ค่าธรรมเนียม
โอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 171 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลง 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86 จากปี 2558 เนื่องจากมี
ก าไรสุทธิลดลง 
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 20 ล้านบาท เทียบกับ ปี 2558 ซึ่ง
มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 125 ล้านบาท ซึ่งลดลง 105 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 84 
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   อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2559 
อยู่ที่ 1.07 จาก 1.05 เท่า ในปี 2558 แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัท
ยอมรับได้ ไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และอัตราก าไรขั้นต้น ปี 2559 มีอัตราอยู่ที่ 32%  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มต ิ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง
ลงมติดังนี้  

เห็นด้วย 955,815,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9529 

ไม่เห็นด้วย 73,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 377,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0394 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2559 และการงดจ่ายเงินปัน

ผล 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้ 

  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น 

จากผลการด าเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลก าไรสุทธิจ านวน
25,361,119.53 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1.3 ล้านบาท ส าหรับผลประกอบการปี 2559 ท าให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมี
ทุนส ารองตามกฎหมาย 68,050,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.46 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจด
ทะเบียน 1,245,284,305 บาท)  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และ
ส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ  เช่น  
ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการด าเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสุทธิ 
จ านวน 20,393,705.92 บาท  
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ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มต ิ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติการจัดสรรก าไร และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงมติดังนี้  

เห็นด้วย 955,815,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9902 

ไม่เห็นด้วย 73,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2560 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ 

   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดยนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4891 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจ าปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว  ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จะก าหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้
ด าเนินงานแทน 

  เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 
และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด  

    ทั้งนี้ ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,250,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็น
อัตราเดียวกันกับปี 2559 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256116
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ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มต ิ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติการจัดสรรก าไร และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงมติดังนี้  

เห็นด้วย 955,815,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9902 

ไม่เห็นด้วย 73,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2560 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ 

   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดยนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4891 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจ าปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว  ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จะก าหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้
ด าเนินงานแทน 

  เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 
และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด  

    ทั้งนี้ ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,250,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็น
อัตราเดียวกันกับปี 2559 
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 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มต ิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นด้วย 955,815,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9529 

ไม่เห็นด้วย 73,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 377,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0394 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ประจ าปี 

2560 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2560 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และ
คณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. ดร.พิบูลย ์  ลิมประภัทร กรรมการ และกรรมการอิสระ  
2. นายกอบศักดิ ์  พงศ์พนรัตน ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ 
3. นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ 
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 3 
ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

              มต ิ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2560 จ านวน 3 
ท่าน ได้แก่ 1) ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการ และกรรมการอิสระ  2) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ 
และกรรมการอิสระ  3) นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมี
รายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้  
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1) ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร  กรรมการ และกรรมการอิสระ  

เห็นด้วย 956,172,282 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9902 

ไม่เห็นด้วย 74,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

2) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 956,172,282 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9902 

ไม่เห็นด้วย 74,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

3) นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 

เห็นด้วย 932,760,117 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5419 

ไม่เห็นด้วย 73,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 23,432,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4504 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

 ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2560 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 50,000   บาท ต่อครั้งการประชุม 
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  20,000   บาท ต่อครั้งการประชุม  

                   (โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีส าหรับกรรมการ) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256118
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1) ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร  กรรมการ และกรรมการอิสระ  

เห็นด้วย 956,172,282 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9902 

ไม่เห็นด้วย 74,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

2) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 956,172,282 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9902 

ไม่เห็นด้วย 74,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

3) นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 

เห็นด้วย 932,760,117 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5419 

ไม่เห็นด้วย 73,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 23,432,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4504 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

 ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2560 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 50,000   บาท ต่อครั้งการประชุม 
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  20,000   บาท ต่อครั้งการประชุม  

                   (โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีส าหรับกรรมการ) 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 19
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3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000   บาท ต่อครั้งการประชุม 
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ   20,000   บาท ต่อครั้งการประชุม 
5. ค่าตอบเเทนรายปีประธานกรรมการ  440,000           
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 
11.โบนัสจากผลการด าเนินงาน    -ไม่มี- 
12.สิทธิประโยชน์อื่น    -ไม่มี- 

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

 1) คุณกัญญา บุญสุภาพร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ บริษัทฯ 

ควรระบุค่าตอบแทนประจ าปีทีแ่สดงในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 55  

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นด้วย 955,815,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9529 

ไม่เห็นด้วย 430,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0450 

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

ประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ  

             ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  19 
ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 70,550,739  หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 40 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 885,715,568 นับ
จ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 956,266,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.79 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

 

             ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม 
   

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256120
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ปิดประชุมเวลา 15.36 น. 
 

 
ลงชื่อ              ประธานที่ประชุม 

( นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์ ) 
 

 
ลงชื่อ ___________________________ผู้รับรองรายงานการประชุม 

              ( นายวิเชียร  ศิลาพัชรนนัท์ ) 
 
 

ลงชื่อ                                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                ( นางน้ าเพชร ตันตะวิริยะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 21
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 

ชื่อ-นามสกุล(ไทย) : นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ  

กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผูจ้ัดการสายบริหาร 

วัน เดือน ปีเกิด : 1 กุมภาพันธ์ 2504 
อายุ : 57 ป ี
สัญชาติ : ไทย 
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงนิ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

:  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2549 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547 
 Board Performance Evaluation ปี 2547 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  27 พฤศจิกายน 2546 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  14 ปี 5 เดือน / 7 วาระ 
การถือหุ้นใน NCH1 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 
 0.04% 

ข้อพิพาททางกฎหมาย   ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

  ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน  : 2560-ปัจจุบนั       กรรมการ  
                            กรรมการบริหาร  
                            และรองกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2554-2560          กรรมการ  
                            กรรมการบริหาร  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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                            และรองกรรมการผู้จัดการสายบรหิาร 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2550-2554           กรรมการ 
                            กรรมการสรรหา 
                            กรรมการบริหาร 
                            และรองกรรมการผู้จัดการ สายบรหิาร 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2546-2550          กรรมการ 
                            กรรมการบริหาร 
                            และรองกรรมการผู้จัดการ สายบรหิาร 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2537-2546          รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร 
บจก. เอ็น.ซ.ี เฮ้าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง 
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด2   ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ 
 
หมายเหตุ :  
1.  จ านวนหุ้นของ NCH ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

และ นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30% 
2.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี.เฮาส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
3.  เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี 

เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง :  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็น
ว่า นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฏหมายก าหนด ตลอดจนมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว มีความส าคัญกับบริษัทเป็น
อย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ ได้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่
มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

 

  

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256122
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                            และรองกรรมการผู้จัดการสายบรหิาร 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2550-2554           กรรมการ 
                            กรรมการสรรหา 
                            กรรมการบริหาร 
                            และรองกรรมการผู้จัดการ สายบรหิาร 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2546-2550          กรรมการ 
                            กรรมการบริหาร 
                            และรองกรรมการผู้จัดการ สายบรหิาร 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2537-2546          รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร 
บจก. เอ็น.ซ.ี เฮ้าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง 
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด2   ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ 
 
หมายเหตุ :  
1.  จ านวนหุ้นของ NCH ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

และ นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30% 
2.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี.เฮาส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
3.  เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี 

เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง :  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็น
ว่า นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฏหมายก าหนด ตลอดจนมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว มีความส าคัญกับบริษัทเป็น
อย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ ได้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่
มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 

ชื่อ-นามสกุล(ไทย) : นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ 

กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผูจ้ัดการ สายปฏิบัติการ 1 

วัน เดือน ปีเกิด : 3 ตุลาคม 2504 
อายุ : 57 ป ี
สัญชาติ  ไทย 
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน :  ปริญญาโท การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (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 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  27 พฤศจิกายน 2546 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  14 ปี 5 เดือน / 7 วาระ 
การถือหุ้นใน NCH1 

 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 
  ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมาย   ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

  บจก.เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 
 บจก.ควอลิตี้ ลิฟว่ิงแมเนจเม้นท์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

  ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน  : 2560-ปัจจุบัน           กรรมการ 
                                กรรมการบริหาร  
                                และรองกรรมการผู้จัดการ  
บมจ. เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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2546-2560              กรรมการ 
                                กรรมการบริหาร  
                                และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
2541-ปัจจุบัน           กรรมการ 
บจก. เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ / รับจ้างบริหารโครงการบ้าน
จัดสรร 
2541-ปัจจุบัน           กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
บจก. ควอลิตี้ ลิฟวิง่ แมเนจเม้นท์ / รับจ้างบริหารชมุชนในโครงการ
บ้านจัดสรรและบริหารงานนิติบคุคลอาคารชดุ 
2551-2554             นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
สมาคมบริหารทรัพย์สิน (PMA) / สมาคม 
2537-2546             รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัตกิาร 1 
บจก. เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด2   ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 

 
หมายเหตุ :  
1.  จ านวนหุ้นของ NCH ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

และ นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30% 
2.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี.เฮาส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
3.  เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการมา   

เกิน 9 ปี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรร
หาแล้ว เห็นว่า นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฏหมายก าหนด 
ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่ง
คุณสมบัติดังกล่าว มีความส าคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด 
และเพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 
นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

 
 
 
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256124
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2546-2560              กรรมการ 
                                กรรมการบริหาร  
                                และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
2541-ปัจจุบัน           กรรมการ 
บจก. เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ / รับจ้างบริหารโครงการบ้าน
จัดสรร 
2541-ปัจจุบัน           กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
บจก. ควอลิตี้ ลิฟวิง่ แมเนจเม้นท์ / รับจ้างบริหารชมุชนในโครงการ
บ้านจัดสรรและบริหารงานนิติบคุคลอาคารชดุ 
2551-2554             นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
สมาคมบริหารทรัพย์สิน (PMA) / สมาคม 
2537-2546             รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัตกิาร 1 
บจก. เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด2   ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 

 
หมายเหตุ :  
1.  จ านวนหุ้นของ NCH ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

และ นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30% 
2.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี.เฮาส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
3.  เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการมา   

เกิน 9 ปี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรร
หาแล้ว เห็นว่า นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฏหมายก าหนด 
ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่ง
คุณสมบัติดังกล่าว มีความส าคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด 
และเพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 
นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 
 

ชื่อ-นามสกุล(ไทย) : นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ 

กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผุ้จัดการ สายปฏิบัติการ 2 

วัน เดือน ปีเกิด : 6 พฤษภาคม 2511 
อายุ : 49 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน :  Master of Management (SASIN) Chulalongkorn 

University,2548 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

:  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  27 พฤศจิกายน 2546 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  14 ปี 5 เดือน / 6 วาระ 
การถือหุ้นใน NCH1 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 
              2.38% 

ข้อพิพาททางกฎหมาย   ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

  บจก. เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท ์

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

  ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลัง) : 2560-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             กรรมการสรรหา 
                             กรรมการบริหาร  
                             และรองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2554-2560           กรรมการ 
                             กรรมการสรรหา 
                             กรรมการบริหาร  
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                             และรองกรรมการผู้จดัการ สายปฏิบัติการ 2 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2546-2554            กรรมการ  กรรมการบริหาร 
                             และรองกรรมการผู้จดัการ สายปฏิบัติการ 2 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2541-ปัจจุบัน        กรรมการ 
บจก. เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ / รับจ้างบริหารโครงการบ้าน
จัดสรร 
2537-2546           รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2 
บจก. เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง 

ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด2   ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

 
หมายเหตุ :  
1. จ านวนหุ้นของ NCH ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

และ นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30% 
2. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี.เฮาส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
3. เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกิน 

9 ปี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
แล้ว เห็นว่า นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฏหมายก าหนด 
ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่ง
คุณสมบัติดังกล่าว มีความส าคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดย
ตลอด และเพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแต่งต้ัง นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 
 

 เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

 
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัท เอ็น.ซ.ี เฮ้าส์ซิง่ จ ากัด (มหาชน)  
มาตรา 100 (ความใหม่ แก้ไขโดยค าสั่ง
หัวหน้า คสช.ท่ี 21/2560)  
 “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะ
เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผู้ ถื อหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
                ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้
มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้น
ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้
ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถื อหุ้นที่ คณะ 
กรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

      ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้
ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น

ข้อท่ี 36 (ความเดิม) 
 

“ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง 
(1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า 
“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว
ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้
ถือหุ้ นคราวอื่นๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุม
วิสามัญ”  
               คณะกรรมการจะเรียกประชุม
วิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกัน
ท าหนั งสื อในฉบับเดียวกันร้ องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดย
ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียก
ประชุมเพื่อการใดไว้ให้ ชัดเจน  คณะ 
กรรมการต้องจัดประชุมภายในหน่ึง (1) 
เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น” 

ข้อท่ี 36 (ท่ีขอแก้ไข) 
 

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี 
ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือ
หุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
               คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็
ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคน
หน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกัน
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุม  ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ใหช้ัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน 
นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัด
ให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึง่เข้าชือ่
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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ตามวรรคสองครั้ งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรค
สองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น
ให้แก่บริษัท” 

จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้
ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
              ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้
ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จ านวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 
36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมในครั้ งนั้ นให้แก่
บริษัท” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256128
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ตามวรรคสองครั้ งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรค
สองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น
ให้แก่บริษัท” 

จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้
ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
              ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้
ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จ านวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 
36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมในครั้ งนั้ นให้แก่
บริษัท” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 29



ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
  
 

ช่ือ  ดร.พิบลูย์ ลมิประภทัร 
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
วัน เดือน ปีเกิด 21 เมษายน 2483 
อาย ุ 78 ปี  
สัญชาต ิ ไทย   
ที่อยู่ 89/42 หมูท่ี่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 
ประวัติการศึกษา    

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

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

จ านวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 10 ปี 11 เดือน / 4 วาระ  
ประสบการณ์การท างาน 

 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ หลกัสตูรโครงการปริญญาเอก  
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน)   

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

พิจารณาคา่ตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา 
บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จ ากดั (มหาชน) 

การถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี  
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2560 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท  6/6 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 

 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม    
 ไมม่ี 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256130



ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
  

 
ชื่อ   นายกอบศกัดิ์ พงศ์พนรัตน์  
ต าแหน่ง  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการสรรหา 
วัน เดือน ปีเกิด  13 พฤษภาคม 2492 
อาย ุ   69 ปี 
สัญชาต ิ   ไทย  
ที่อยู่ 916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอรุุพงศ์ 21แขวงถนนเพชรบรีุ  
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
ประวัติการศึกษา 

 Master of Public  Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA 
 เนติบณัฑิต สมยัที่ 25 ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตสภา 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

2539 
 หลกัสตูรโครงการสมัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นที่ 4/2536 

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 53/2548 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 7/2547 

จ านวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ 14 ปี 5 เดือน / 7 วาระ  
ประสบการณ์การท างาน 

 2550 - ปัจจบุนั     กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหา 
    บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  

 2546 – 2551     รองกรรมการผู้จดัการ 
    ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

 2546 -  2550     กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
                                                                           บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  
การถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา   
 

การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2560  
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้ 

 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม    
 ไมม่ี 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 31
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ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

  
 ชื่อ   นายวิจิตร วิชัยสาร  
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วัน เดือน ปีเกิด  27 เมษายน 2489 
อายุ   72  ป ี
สัญชาติ   ไทย  
ท่ีอยู่  114 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง ปทุมธานี  
ประวัติการศึกษา 

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

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบ์ัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรพฒันาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร  

(วปรอ. รุ่นที ่42) 
 ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management 

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550  
 Finance for Non-finance Director (FND) รุ่นที ่38/2550  
 Understanding the Financial Statement (UFS) รุ่นที ่12/2550  
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่20/2550 
 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุ่นที่ 2/2551 
 IT Governance : A Strategic Part Forward 

จ านวนปี/วาระท่ีเป็นกรรมการ  10 ปี 6 เดือน / 4 วาระ 
ประสบการณ์การท างาน    

 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
                และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
    บริษัท เอ็น.ซ.ี เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 2549 - 2551  กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 
 2547 - 2549  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 2546 - 2547  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
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 2544 - 2546  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่นมา  
การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2560   

  การประชุมคณะกรรมการบรษิัท 6/6 ครั้ง     
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม    
 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256132
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 2544 - 2546  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่นมา  
การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2560   

  การประชุมคณะกรรมการบรษิัท 6/6 ครั้ง     
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม    
 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 33
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นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจโดยอิสระของตน กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท 

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและ
การบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท 

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวสอดคล้องตามข้อก าหนดขั้นต่ าของคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนที่ได้ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุน้                                                     . 

เขียนที่                                                                       .  
วันที่                  เดือน                               พ.ศ.           . 

 
(1) ข้าพเจ้า                                                                           สญัชาติ                                                   .

อยู่บ้านเลขที่                            ถนน                                ต าบล/แขวง                                              .  
อ าเภอ/เขต                              จังหวัด                             รหัสไปรษณีย์                                            . 

 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิน้รวม                         หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                           เสียง ดังนี ้
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม) 
 

(1)                                                                                 อายุ                                                    ปี 
อยู่บ้านเลขที่                              ถนน                              ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                                    หรือ 
(2)                                                                                 อายุ                                                    ปี 
อยู่บ้านเลขที่                              ถนน                              ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                                    หรือ 
(3)                                                                                 อายุ                                                    ปี 
อยู่บ้านเลขที่                              ถนน                              ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                                    หรือ 
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 20 
เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256134
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุน้                                                     . 

เขียนที่                                                                       .  
วันที่                  เดือน                               พ.ศ.           . 

 
(1) ข้าพเจ้า                                                                           สญัชาติ                                                   .

อยู่บ้านเลขที่                            ถนน                                ต าบล/แขวง                                              .  
อ าเภอ/เขต                              จังหวัด                             รหัสไปรษณีย์                                            . 

 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิน้รวม                         หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                           เสียง ดังนี ้
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม) 
 

(1)                                                                                 อายุ                                                    ปี 
อยู่บ้านเลขที่                              ถนน                              ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                                    หรือ 
(2)                                                                                 อายุ                                                    ปี 
อยู่บ้านเลขที่                              ถนน                              ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                                    หรือ 
(3)                                                                                 อายุ                                                    ปี 
อยู่บ้านเลขที่                              ถนน                              ต าบล/แขวง                                          . 
อ าเภอ/เขต                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                                    หรือ 
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 20 
เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 35
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ้ดังนี้ 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
(   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    (   )  เหน็ด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  
 (   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (   )  เหน็ด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง   
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
 (   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (   )  เหน็ด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 และการงดจ่ายเงิน

ปันผล 
(   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    (   )  เหน็ด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 (   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 (   )  การแต่งต้ังกรรมการทั้งชดุ 
  (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
 (   )  การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
         1.  นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์  กรรมการ  
  (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

         2.  นายรังสรรค ์ นนัทกาวงศ์  กรรมการ 
  (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

         3.  นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม  กรรมการ 
  (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256136
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 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561  
 (   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (   )  เหน็ด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561
 (   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (   )  เหน็ด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 36 
 (   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (   )  เหน็ด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (   )  เหน็ด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือ

ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอืหุ้น 
(6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุ ไว้ไม่ชัดเจน

หรือในกรณีที่   ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง
กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

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

 

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ 
                            ( ......................................................... )  

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 37
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หมายเหตุ:     ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน
เสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถ

ระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2561  ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.  ณ ห้อง
เมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
วาระที่                เรื่อง                                                                                                                               . 

(   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่                เรื่อง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่                เรื่อง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่                เรื่อง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่                    เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการ      
(   )  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชดุ 

 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 

 (   )  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256138
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2561  ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.  ณ ห้อง
เมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
วาระที่                เรื่อง                                                                                                                               . 

(   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่                เรื่อง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่                เรื่อง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่                เรื่อง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(   ) (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

วาระที่                    เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการ      
(   )  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชดุ 

 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 

 (   )  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 39
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 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 
 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นด้วย (   )  ไม่เห็นด้วย    (   )  งดออกเสียง 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุก
ประการ 

 
 
 

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

 

 

     ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ 
                      ( ......................................................... ) 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
กรรมการ 

ข้อ 15.  บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่น
ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้อง
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 17.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้
จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง 

  กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่ง
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256140
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
กรรมการ 

ข้อ 15.  บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่น
ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้อง
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 17.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้
จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง 

  กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่ง
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 41
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ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารง
คุณสมบัติของ 
กรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” 
การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 
  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยใน
หนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุม
ภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน 
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง 
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 
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ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ 
การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากัดก าหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ 
สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
ก. จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนล าดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม 

เม่ือที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้
ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และ
เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256142
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ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ 
การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากัดก าหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ 
สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
ก. จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนล าดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม 

เม่ือที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้
ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และ
เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุ้นกู้ 
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

 
เงินปันผล และเงินส ารอง 

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของ
คณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงิน
ปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น 

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า
บริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
ส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ 

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

  นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรร
เงินทุนส ารองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

  เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตาม
กฎหมายและทุนส ารองส่วนล้ ามูลค่าหุ้นตามล าดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 
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สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท า และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง 
(12) เดือน         อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัด
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 
 (1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ 

ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว 

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้
ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ 
ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบก่อน 

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี
ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 

ข้อ 61.  กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในต าแหน่งนั้นๆ จะเลือก
เอามาเป็นต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ 

ข้อ 62.  ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล 
บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และ
ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่
ผู้สอบบัญชีด้วย 
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สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท า และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง 
(12) เดือน         อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัด
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 
 (1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ 

ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว 

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้
ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ 
ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบก่อน 

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี
ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 

ข้อ 61.  กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในต าแหน่งนั้นๆ จะเลือก
เอามาเป็นต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ 

ข้อ 62.  ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล 
บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และ
ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่
ผู้สอบบัญชีด้วย 
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เอกสารและหลักฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการ
ยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย
ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย 
(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  หรือบัตร

พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ   -  ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัว

หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
             -  หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
 (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ  - ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัว

หรือส าเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบอ านาจ 
             - หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

2. นิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้

มีอ านาจลงนาม 
2.2 กรณีมอบฉันทะท่ัวไป 

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

กรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

(ค) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
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 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นใน
ต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการ
อิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในข้อ (3) ของหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสาร
แนบ 
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- 49 - 
 

 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นใน
ต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการ
อิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในข้อ (3) ของหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสาร
แนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 47



- 50 - 
 

 
 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
วันศุกร์ที่  20  เมษายน  2561 

 
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 

 
ลงทะเบียน 

(เริ่ม 12.30 น.) 
 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ 
 

ลงนามในใบลงทะเบียน 
 

รับบัตรลงคะแนน 
 

เข้าห้องประชุม 
 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.30 น.) 
 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 
 

กรณีท่ีมีผู้ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ในวาระน้ันๆ 

ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
 

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ 
บัตรลงคะแนน (เฉพาะท่ีไม่เห็นด้วยและงดออก

เสียง) / สรุปผลลงคะแนน 
 

ประธานแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม 
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แผนที่สถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
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