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แนวทางปฏิบตัิตนและมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชือ้และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อ
สถานการณด์งักล่าว จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ดงันี ้

1. ผูถ้ือหุน้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือเดินทางมาจากพืน้ที่เสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกบัทางเดินหายใจ บริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท้่านเขา้ร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการ
อิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุมแทน  

2. ผูถ้ือหุน้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะ หรือค าถามเกี่ยวกบัระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่บัดน้ี 
จนถึงวันท่ี 20 เมษายน 2565 โดยส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ของบริษัท 
ดงันี ้
 

     ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
      บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

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

 
3. บริษัทจะจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันพืน้ฐาน และแอลกอฮอลเ์จล ไวบ้ริเวณดา้นหนา้หอ้งประชุม 

กรณีที่พบผูม้ีความเสี่ยงในวนัดงักล่าว บริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการไม่อนุญาตใหเ้ขา้หอ้งประชุม 
โดยท่านสามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุมแทนได ้
 

บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี  ให้ปฏิบัติตน
ดังต่อไปน้ีตลอดเวลาการประชุม 

1. ลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยแอลกอฮอลเ์จลก่อนเขา้หอ้งประชุมทุกครัง้ 
2. สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
3. หากมีไข ้ไอ น า้มูกไหล เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ขอความกรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ของบริษัท และ

ท่านตอ้งออกจากการประชุมผูถ้ือหุน้โดยทนัที 

บริษัทขอขอบคณุผูถ้ือหุน้ทุกท่านเป็นอย่างสงูและขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าว
อย่างเคร่งครดั โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี 
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 ที่ NCH 007 / 2565 
 

วนัที่ 11 มีนาคม 2565 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1.    ส  าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

2. รายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบQR CODE) 
3. ประวติัผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
4. ขอ้มลูกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะในการประชุมผูถื้อหุน้  
5. นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
6. หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
7. ขอ้บังคับของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการประชุม   

ผูถื้อหุน้ 
8. เอกสารและหลกัฐานที่ตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 
9. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
10. แผนที่สถานที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) ไดมี้มติใหก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2565 ในวนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 
1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี ้

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจ าปี 2564 ได้จัดขึน้เม่ือวันศุกร์ที่             

23 เมษายน 2564 โดยมีส  าเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอ้มนี ้ (รายละเอียด
ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1) 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ   
เห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดงักล่าว 
จ านวนเสียงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขท่ี บมจ.0107546000385 
เลขท่ี 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คูคต อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี  12130 
โทรศพัท ์ +66(0) 2993-5080-7  โทรสาร  +66(0) 2993-5089   www.ncgroup.co.th 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report 
(QR Code) ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่
ส่งมาดว้ย 2) 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2564 และรบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ  
จ านวนเสียงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ 
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล   งบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้
ในรายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report (QR Code) ไดผ้่านการตรวจสอบและ
รบัรองจากผูส้อบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งใหแ้ก่ผู ้ถือหุ ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมครัง้นี ้   
(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2) 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินของ

บริษัทประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบ
บญัชีแลว้ 
จ านวนเสียงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 และการ
จ่ายเงินปันผล 

  ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 51 บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) 
จนกว่าทุนส  ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษัทจะมี
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมีทุนส  ารองมากกว่านัน้ 

   จากผลการด าเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลก าไร
สทุธิจ านวน 268,734,881.82 บาท ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู ้
ถือหุ ้นพิจารณาจัดสรรเงินส  ารองตามกฎหมายจ านวน 13,500,000.00 บาท ส  าหรับผล
ประกอบการ  ปี 2564 ท าใหง้บการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนส  ารองตามกฎหมาย จ านวน 
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95,060,000 บาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 7.63 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว (บริษัทมีทุนจด
ทะเบียน ช าระแลว้ 1,245,283,691.00 บาท)  

   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลังหัก
ภาษี และส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลใหน้ าปัจจยัต่างๆ 
มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การ
ขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่
การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทและผูถื้อหุน้ของบริษทั  จาก
ผลการด าเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสุทธิ จ านวน 
239,654,718.61 บาท 

   ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาจ่ายเงินปัน
ผล ในอัตราหุ ้นละ 0.080 บาท โดยก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้ 

              ผลการด าเนินงาน   ผลการด าเนินงาน 
         ปี 2564 (บาท)        ปี 2563 (บาท) 
 ก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม)                    239,654,718.61     112,498,657.07 
 หกั ส ารองตามกฎหมาย                             13,500,000.00          6,200,000.00 
 ก าไรสทุธิหลงัหกัส  ารองตามกฎหมาย             226,154,718.61      106,298,657.07 
 (หุน้สามญัที่ออกและช าระแลว้ 1,245,283,691 หุน้)     
 รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้                            99,622,695.28      49,811,347.64 
 อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)                                0.08                      0.04 
 อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิหลงัหกัส  ารองฯ                         44.05              46.86                                          

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจัดสรร
ก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 13,500,000.00 บาท และจ่าย
ปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 ในอัตราหุน้ละ 0.080 บาท โดยก าหนดจ่ายปันผลใน
วนัที่  17 พฤษภาคม 2565 โดยก าหนดใหมี้วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม
ผูถื้อหุน้ (Record Date) และสิทธิในการรบัเงินปันผลในวนัที่ 10 มีนาคม 2565 ทัง้นี ้การใช้
สิทธิดงักล่าวของบริษัทยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
จ านวนเสียงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง
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อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้
ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีแรก และ
ปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท ใหใ้ช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่
ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

   โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง จ านวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 

2.  นายวรการ เทพเฉลิม  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 

 

  คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ 
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแลว้ว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคณุสมบัติการเป็นกรรมการครบถว้นตามที่ไดก้ าหนดไวใ้น
กฎหมายที่เก่ียวข้อง และมีความรูค้วามสามารถ อันจะเป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของ
บริษัท จึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการซึ่งพน้
จากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง   ( รายนามและประวัติย่อของกรรมการ  ปรากฏในสิ่งที่
ส่งมาดว้ย 3 ) 

  อนึ่ง ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการสามารถอ่านไดจ้ากรายงานประจ าปี 2564 
แบบ 56-1 One Report 

   และเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุน้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุม ระหว่างวนัที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู ้
ถือหุน้เสนอชื่อบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่
อย่างใด        
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้
พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษัทอย่าง
รอบคอบ และระมดัระวงัแลว้  เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการเสนอให้
ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระกลับเข้า
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
จ านวนเสียงที่ตอ้งใชเ้พือ่ผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) : เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565

06

- 5 - 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบ
แทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผูถื้อหุน้จะพจิารณา ซึ่งอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดร้ับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการ
ต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ ไดพ้ิจารณาหลักเกณฑก์ารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัแลว้ เห็นว่าหลกัเกณฑค่์าตอบแทนกรรมการดงักล่าวมีความ
สอดคลอ้งกับภาระหน้าที่ของกรรมการ อยู่ในระดับที่แข่งขันไดกั้บอุตสาหกรรม และเพียง
พอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู ้ถือหุน้อนุมัติการก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยในอตัราเดียวกับค่าตอบแทนฯ ในปี 2564 และอนุมติัเงินบ าเหน็จ
กรรมการอิสระ ส  าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  โดยรายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดงันี ้
 

 6.1 ค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปี 
 

 1. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 - ประธานกรรมการ   50,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 
 - กรรมการ   20,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 

 2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบรษิัท 
 - ประธานกรรมการ   440,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 - กรรมการ    -ไม่มี- 

 3. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 
 - กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 

 4. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  200,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 - กรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
  5. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ  
 - ประธานกรรมการฯ   30,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 
 - กรรมการฯ                20,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 
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6.2 ค่าบ าเหน็จกรรมการ 
    อนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการอิสระ ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ไม่เกิน 495,000
บาท โดยมีหลกัเกณฑใ์นการจ่ายบ าเหน็จกรรมการบริษัท ดงันี ้
➢ บรษิัทจะจ่ายโบนสักรรมการส าหรบัผลการด าเนินงาน ณ ปีที่มีการจ่ายเงินปันผลใหกั้บผู ้ถือหุน้ โดยให้

จ่ายในอตัรารอ้ยละ  0.5% ของยอดเงินปันผลสทุธิของปีนัน้ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 1 ลา้นบาท 
➢ โบนัสกรรมการจะค านวณจ่ายตามระยะเวลาที่กรรมการด ารงต าแหน่งในปีนั้นๆ  และจ่ายให้กับ

กรรมการทุกท่านเท่าๆ  กัน  โดยหากค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการได้รับมีความซ ้าซ้อนกัน ให้รับ
ค่าตอบแทนที่สงูกว่าเป็นหลกั 

➢ โบนัสกรรมการจะจ่ายหลังจากที่ไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี นั้นๆ แลว้ โดยการ
จดัสรรจ านวนเงินและวิธีการจ่ายใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 และอนุมติัเงินบ าเหนจ็กรรมการอิสระ ส าหรบัผล
การด าเนินงานประจ าปี 2564  ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ เสนอ
มา 
จ านวนเสียงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน 

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคณุสมบติัและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึง
ความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบัญชีปี 2564 แลว้มีความเห็นว่า บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์มีประสบการณใ์นการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
หลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผูส้อบ
บญัชีทัง้ 4 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่
อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนกั์บบริษัทแต่อย่างใด จึงเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ส  าหรบัปี 2565  โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปนี ้

 1. นางสาวโชติมา  กิจศิรกร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 7318   
  (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทส  าหรบัปี 2563-2564) หรือ  
 2. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 6838  
  (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ 
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 3. นางสาวชุตินนัท ์ กอประเสริฐถาวร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 9201  
  (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ     
 4. นางสาวนิธินี   กิตติคณุาพงษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8843   
  (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)  
 คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พรอ้ม

ก าหนดค่าสอบบัญชีส  าหรับงบการเงินของบริษัทส  าหรับปี 2565 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2565  เป็นจ านวนเงิน 1,485,000 บาท โดยเป็นอัตราเพิ่มขึน้จากปี 2564 ซึ่งในปี 2564 
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงินบริษัท ใหแ้ก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
จ านวน 1,290,000  บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งไดแ้ก่ ค่าพาหนะเดินทาง 
จ านวน 54,836 บาท 

 
 นอกจากนี ้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง          

ของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี์้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด, บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง 
แมเนจเมน้ท ์จ ากัด และบริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จ ากัด โดยในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีรวม 3 บริษัท ใหแ้ก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จ านวน 461,000 บาท 
และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งไดแ้ก่ ค่าพาหนะเดินทาง จ านวน 8,033 บาท 

 
 ทั้งนี้ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู ้สอบบัญชีท่ านใดที่ปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาแลว้เป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู ้สอบบัญชี   โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี  และค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีของบริษัท รวมทั้งไดใ้ห้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแลว้ เพื่อขออนุมัติ
แต่งตัง้ นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 7318 หรือนางสาววนันิสา งาม
บัวทอง ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือนางสาวนิธินี  กิตติคณุาพงษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 
8843  แห่งบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 และก าหนดค่า
สอบบญัชีจ านวน 1,485,000 บาท  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 7318 หรือนางสาววนันิสา งามบวัทอง 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 9201 หรือนางสาวนิธินี  กิตติคุณาพงษ์  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843  
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบ
บญัชีจ านวน 1,485,000 บาท  
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จ านวนเสียงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี  8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และแสดงความคิดเห็นทัง้ในเรื่อง
ที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ  
 

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู ้ถือหุ ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมก็จะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่ง
บัญญัติไวใ้นมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ว่า 
“เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได”้ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรใหเ้ปิดวาระนีไ้วเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้ักถาม และ/

หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเปิดการ
พิจารณาและลงมติจะตอ้งเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าว
ขา้งตน้ 
 

 เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดท ารายงาน
ประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบของ QR Code ได ้ดงันัน้ บริษัทจึงไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 
2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code และจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามัญ  
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report 
ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรบัไดท้ี่  

 
                         ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
                         บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

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

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวขา้งตน้ อนึ่ง ในกรณีที่ท่าน
ประสงค์จะมอบฉันทะ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร หรือ             
นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ ์หรือ นายวรการ  เทพเฉลิม หรือ นายวิกรม  ศรีประทกัษ์  กรรมการอิสระ เพื่อเขา้ร่วม
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ประชุมและลงมติแทนได ้โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 และย่ืนต่อ
บริษัทก่อนเริ่มการประชุม 
  
 
 

             ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                          

          (รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน)์    
               ประธานกรรมการ 
  บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์0-2531-5533, 0-2993-5080-7 ต่อ 403 และ 401  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ่ิ์ง จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเม่ือวันศกุรท์ี่  23 เมษายน  2564  เวลา 14.30 น. ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี  

 
กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม 

1.  รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน ์ ประธานกรรมการ  

1. 2.  ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูล  
กิจการ 

3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 
4. นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหา  พจิารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 
5. นายวิกรม  ศรีประทกัษ ์ กรรมการอสิระ 
6. นายสมเชาว ์  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ  
และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

7. นายสมนึก   ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 

รายช่ือผู้บริหาร และรักษาการแทนต าแหน่งผูบ้รหิารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงินท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายวลชัณัฏฐ์  รุจิดาศิริสกุล/1 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน และรักษาการแทนต าแหน่งผู ้บริหาร

สงูสดุดา้นการบญัชีและการเงินของบริษัท (CFO) 
 

หมายเหต ุ:  1. นายวลัชณัฏฐ์   รุจิดาศิริสกุล/1 เป็นรักษาการแทนต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของสายบัญชีและ
การเงิน (CFO) 

  2. กรรมการมีทัง้หมด 7 ทา่น เขา้ร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของกรรมการทัง้หมด   

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

สิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 
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ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ จากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไดแ้ก่  นางสาว
โชติมา กิจศิรกร  
 
เริ่มการประชุม  เวลา 14.30 น. 
 

นางสาวณัฐณมนต ์ ศรณัธัชวงศ ์ท าหนา้ที่เป็นพิธีกรในการประชุมครัง้นี ้ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้
ทุกท่าน ที่มาร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิง่ จ ากัด (มหาชน) และได้
แจง้ใหท้ี่ประชุม ทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้ดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิน้ จ านวน 30 
ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้931,600,597 หุน้ จากหุน้ทัง้หมด 1,245,283,691 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 74.8103  ของ
จ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 38 

 
ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม พิธีกรไดช้ีแ้จงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

และวิธีการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม สรุปไดด้งันี ้
1. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได ้ในบัตรลงคะแนนที่

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

ทุกๆ วาระว่าจะมีผู ้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่  ถ้าไม่มีผู ้คัดค้านหรืองดออกเสียง 
ผูด้ าเนินการประชุมจึงจะสรุปคะแนนในวาระนัน้ๆ หากมีผูใ้ดคดัคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุ ้นที่เข้าร่วมประชุม  และ
สรุปผลใหท้ี่ประชุมทราบ 

4. ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ข้าร่วมประชุมซึ่งผู ้มอบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาใน
หนงัสือมอบฉันทะเรียบรอ้ยแลว้นัน้ ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียง
ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมจะแจ้งผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ี่ประชุมรบัทราบ 

5. หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาใหท้่านถาม
ค าถามโดยเขียนค าถามใส่กระดาษที่จดัเตรียมไวใ้หแ้ละมอบใหเ้จา้หนา้ที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือ
ภายในหอ้งประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโค
โรนา (COVID-19) 
 
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และผูถื้อหุ ้นที่มอบฉันทะ
สามารถส่งค าถามเก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม ไดต้ั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 
16 เมษายน 2564 โดยส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดส่งค าถามมาในช่วงเวลาดงักล่าว 
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6. และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดี ในการลงคะแนนเสียง วาระที่ 5 พิจารณา

อนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการ
ใหเ้ลือกกรรมการไดท้ีละท่าน โดยท าตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น ดงัที่ได้กล่าว
มาแลว้ 

 

หลงัจบการชีแ้จง  รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม 
ไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พรอ้มกับกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ที่เข้าร่วมประชุม และ
ประธาน ไดเ้ชิญให ้ นางสาวณัฐณมนต ์ ศรณัธัชวงศ ์พิธีกรเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดวาระการประชุมต่อไป  

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 

ประธาน เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์2564 ตามรายละเอียดส าเนารายงานการประชุมที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ลว้ 

ไม่มีผูข้อเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขรายงานการประชุม ประธาน ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  
 ประธาน เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และ
รบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ ้
ถือหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม โดยสรุปสาระส าคญัดงันี ้
 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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• ผลการด าเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2563 เท่ากับ 3,675 ล้านบาท แต่เม่ือ
เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมียอดขาย 2,431 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 49.92  

• ผลการด าเนินงานด้านยอดโอนรายปี : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2563 เท่ากับ 1,769 ล้านบาท ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมียอดโอน 1,212 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 46.02   

• เป้าหมายการด าเนินงานปี 2564 : บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 3,200 ลา้นบาท และตั้งเป้าการโอน
กรรมสิทธิ์ ที่ 2,000 ลา้นบาท และขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 7 โครงการ มูลค่ารวม 5,000 ลา้นบาท 
ซึ่งเป็นประเภทแนวราบทัง้หมด 

• และส าหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (CAC) ปัจจุบนั บริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต ไปแลว้นัน้ 
 บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคัญกับโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตเป็นอย่างย่ิง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ตัง้แต่ปี 
2549 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส  านึกในการ
ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ อีกทัง้ ปลกูฝังการปฏิบติัหนา้ที่ตลอดจนการประกอบธุรกิจดว้ยความ
ซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ก าหนดนโยบายการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต ไวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกระดับ
ของ  บริษัทฯ จะตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั 
 อีกทั้ง บริษัทฯ จดัใหมี้ช่องทางรบัข้อรอ้งเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม 
โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันน ามาซึ่งความยั่งยืนในระยะ
ยาวของบริษัท 
 โดยในปี 2563 พบว่า ไม่มีข้อรอ้งเรียนและการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอรร์ัปชั่น การ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส าคัญเก่ียวกับการด าเนินคดีที่เก่ียวข้องกับการทุจริตคอรร์ัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม  
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นต่อผูถื้อหุน้และ
ประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท และรายงานประจ าปี เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
 

ประธาน ขอใหท้ี่ประชุมซกัถามหากมีขอ้สงสยัเก่ียวกับรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2563 และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม ประธาน จึงสรุปว่าที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน ของบริษัทฯ ซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
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ได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดจ้ัดส่งให้ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชุมนีแ้ลว้ก่อนการประชุม โดยสรุปสาระส าคญัดงันี ้
 

➢ งบแสดงฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย ์

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 3,875.6 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 
227.1 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.5 เนื่องจากสินคา้คงเหลือลดลง 

หน้ีสิน 
 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี ้สินรวม  1,188.6 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2562 จ านวน 342.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 22.4  เนื่องจากเงินกูยื้มระยะสัน้และระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน และเงินกูยื้มจากกรรมการลดลง 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทมีส่วนของผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่  31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 

2,687.0 ลา้นบาท และ 2,572.0 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.5 
 
➢ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
รายไดข้องบริษัททั้งจ านวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์โดยมีรายไดจ้ากการขายบา้นจัดสรร

พรอ้มท่ีดินเป็นหลกั 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,793.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวม 
1,252.8 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 43.14 เนื่องจากรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้ 557.48 ลา้นบาท หรือคดิเป็น
รอ้ยละ 46.01 
 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ ได้แก่  
  อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ในปี 2563 อยู่ที่ 0.44 จาก 0.60 เท่า ในปี 2562 แต่อย่างไร
ก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มบริษัท
อสงัหาริมทรพัย ์
  อตัราก าไรขัน้ตน้ ปี 2563 มีอตัราอยู่ที่ 31.94%  
 

 ประธาน ขอใหท้ี่ประชุมซกัถามหากมีข้อสงสัย และเม่ือไม่มีผู ้ถือหุน้ท่านใดซักถาม จึงขอใหท้ี่
ประชุมอนุมติังบการเงินดงักล่าว 

 
จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้/ผูร้ับ

มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 และการจ่ายเงิน

ปันผล 

ประธาน เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2563 และ
การจ่ายเงินปันผล โดยชีแ้จงต่อที่ประชุมดงันี ้

 ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 
51 บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส  ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส  ารองนี ้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจด
ทะเบียน เวน้แต่บริษัทจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมีทุนส  ารองมากกว่านัน้ 

 จากผลการด าเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมางบการเงินเฉพาะของบริษัท มีก าไรสุทธิจ านวน 
124,224,193.62 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู ้ถือหุน้พิจารณาจัดสรรเงิน
ส  ารองตามกฎหมายจ านวน 6,200,000.00 บาท ส  าหรบัผลการด าเนินงาน ปี 2563 ท าใหง้บการเงินเฉพาะของ
บริษัทมีทุนส  ารองตามกฎหมาย จ านวน 81,560,000.00 บาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 6.55 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้ (บริษัทมีทุนจดทะเบียน ช าระแลว้ 1,245,283,691.00 บาท)  
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และ
ส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลใหน้ าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผล
การด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการ
บริหารงานของบรษิัท โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท
และผูถื้อหุน้ของบริษัท  ซึ่งจากผลการด าเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีก าไรสุทธิ 
จ านวน 112,498,657.07 บาท  

ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท ส  าหรบัปี 2563  ในอตัราหุน้ละ 0.040 บาท โดยก าหนดจ่ายปันผลในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2564 
และก าหนดใหมี้วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลในวนัที่ 15 มีนาคม 2564  

 ประธาน ขอใหท้ี่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่
ประชุมอนุมติัการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ดงักล่าว 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน       

ปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ย
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใ้ชว้ิธีจับ
สลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

 
โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการด ารง

ต าแหน่ง จ านวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. รองศาสตราจารยไ์ตรรตัน ์ จารุทศัน ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้ิจารณาคณุสมบัติ 

และผลการปฏิบติังานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแลว้ว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบติัการเป็นกรรมการ
และกรรมการอิสระ ครบถว้นตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และมีความรูค้วามสามารถ อนัจะเป็น
ประโยชนต่์อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออก
ตามวาระทัง้ 2 ท่าน ดงักล่าว กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

และเพื่อใหก้ารประชุมในวาระนีด้ าเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการก ากับดแูลกิจการ  
กรรมการที่ครบวาระ ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ลือกตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง  

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 



บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) : เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565

18

- 17 - 
 

ขอไม่เข้าร่วมการประชุม โดยเสนอใหท้ี่ประชุมแต่งตั้ง คุณสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม  กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุมแทนจนกว่าการพิจารณาในวาระนีจ้ะแลว้เสร็จ 

 
จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
ประธาน (คุณสมเชาว์) ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน เข้าด ารง

ต าแหน่งเป็นรายบุคคล ดงันี ้
 

 ท่านแรก รองศาสตราจารยไ์ตรรัตน ์จารุทัศน ์    ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
     

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมติัเลือก รศ.ไตรรัตน ์ จารุ ทัศน์   เป็ นป ระธานกรรมการแล ะ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ  ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้ับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 
 
 
 

 
 ท่านท่ีสอง นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม  กรรมการ และกรรมการบริหาร  
 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม เป็นกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อยของบริษัทฯ  ดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้/ผูร้ับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 

 

 
 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
ประธาน   ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณา

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน แลว้เห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความ
สอดคลอ้งกับภาระหน้าที่ของกรรมการ  และอยู่ในระดบัที่แข่งขนัไดกั้บกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และสงูเพียงพอที่จะ
ดแูลและรกัษากรรมการที่มีคณุสมบติัที่ตอ้งการ จึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้
ก าหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการในอตัราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 1. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 - ประธานกรรมการ   50,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 
 - กรรมการ     20,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 
 2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบรษิัท 

 - ประธานกรรมการ   440,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 - กรรมการ     -ไม่มี- 
 3. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 
 - กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 
 4. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 - กรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 5. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ 
 - ประธานฯ        30,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 
 - กรรมการฯ          20,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 

   6. โบนสัจากผลการด าเนินงาน ปี 2563 และสิทธิประโยชนอ์ื่น   -ไม่มี- 
 
 ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่
ประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ดงักล่าว 
 

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
 ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ส  าหรบัปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินปี  2564 และก าหนด

ค่าตอบแทน 

ประธาน ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีในสงักัดของ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัท ส  าหรบัปี 2564 ดงัมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปนี ้
 1. นางสาวโชติมา  กิจศิรกร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ   
 2. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 6838 หรอื  
 3. นางสาวชุตินนัท ์ กอประเสริฐถาวร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 9201 หรือ 
 4. นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 9169 
 

และเสนออนุมติัก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัท เป็นเงินจ านวน  1,290,000 บาท 
ซึ่งเป็นอตัราที่เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา  ทัง้นีไ้ม่รวมค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามที่ไดจ้่ายจริง  

ประธาน ขอใหท้ี่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่
ประชุมอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีส  าหรบังบการเงินปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าว 

 
จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

 เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีส  าหรับงบการเงินปี 2564 และก าหนด
ค่าตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

 
 
 
 
 
 

 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท   
 ประธาน ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาและอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุน้กู ้จ านวนไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
การสนับสนุนแผนการลงทุน  ในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ การขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท และ/
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่ วไปของบริษัท และ /หรือเพื่อช าระหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  

ทัง้นี ้โดยมีเงื่อนไขเบือ้งตน้ตามทีไ่ดจ้ดัส่งไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 แลว้ 
 ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่
ประชุมอนุมติัวงเงินออกและเสนอขายหุน้กู ้จ านวนไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ดงักล่าว 
 

จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
 คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุน้กู ้จ านวนไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ดว้ย
คะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 

 

 

 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซกัถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่ 

คุณวชิราภรณ์ ค าออน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้
กล่าวชื่นชมผูบ้ริหารและคณะกรรมการทุกท่านที่น าพาบริษัทใหท้ าก าไรไดอ้ย่างงดงามในปีที่ผ่านมา  แมจ้ะ
ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด และขอสอบถาม (โดยการเขียนลงกระดาษตามที่บริษัทฯ ได้
จดัไวใ้ห)้ ว่าเนื่องจากรายไดส้่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการขายบา้น หากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด
ยงัไม่ดีขึน้ในปี 2564 - 2565 จะมีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริษัทไดมี้การวางแผนรับมือไว้
อย่างไรบา้ง 

 

เหน็ดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ตัง้แต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโควิดตั้งแต่ปี 2563 บริษัท ได้ด าเนินการปรับแผนธุรกิจหลายอย่างตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ทั้งการท า
การตลาดออนไลนม์ากขึน้ การลดสต็อกสินคา้เพื่อลดภาระการแบกรับค่าใชจ่้ายของบริษัท ปรบัแบบบา้นให้
ตรงกับความตอ้งการของลกูคา้ในปัจจุบันและมีสินคา้ในหลากหลายช่วงราคาเพื่อตอบรับลูกค้าทุกกลุ่ม มี
กระบวนการสรา้งพนัธมิตรทีเ่ป็นทัง้บริษทัคู่คา้เพือ่สรา้งนวตักรรมรองรบัวถีิชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และพนัธมิตร
ที่เป็นกลุ่มธนาคารเพื่อช่วยในกระบวนการปล่อยสินเชื่อใหล้กูคา้ รวมถึงมีแผนรองรบัและบริหารจดัการสภาพ
คล่องของบริษัทเป็นอย่างดี 

 

คุณไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความยืดหยุ่นในการ
บริหารจดัการ และมีแผนการบุกตลาดสินคา้และธุรกิจใหม่ๆ  เช่น การเปิดบริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จ ากัด ซึ่งท า
ธุรกิจ Intermediate care และ Wellness เพื่อรองรบัสงัคมสงูอายุและเป็นธุรกิจที่มีรายไดป้ระจ า เป็นตน้   

 

ในระหว่างการประชุมไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เติม ท าใหมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิน้ จ านวน 30 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได ้931,600,597 หุ ้น จากหุ ้น
ทัง้หมด 1,245,283,691 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 74.8103  ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึง
กล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้น ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี ้อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มี
ประโยชน ์และกล่าวปิดประชุม 

 
   
ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 

 
ลงชือ่        ประธานที่ประชุม 

( รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน ์) 
 
 

ลงชือ่ ___________________________ผูร้บัรองรายงานการประชุม 
            (นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม) 

 
ลงชือ่                                                 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวพรทิพยภ์า  ชีวเรอืงโรจน)์ 
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ประวัตยิ่อของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
 

ช่ือ-นามสกุล(ไทย) : นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ ์
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ  

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ  

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 
วัน เดือน ปีเกิด : 27 มิถุนายน 2494 
อายุ : 70 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
การศึกษาสูงสดุ/ สถาบัน : • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

การอบรมกบัสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

: • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545 
 

วันท่ีได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 เมษายน  2562 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 4 ปี / 2 วาระ 
การถือหุ้นใน NCH1 

 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 
: • ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมาย : • ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน : • บมจ.บริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: • บริษัท เคซีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เกี่ยวเน่ือง
กับธุรกิจท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์

: • ไม่มี  
 

ประสบการณก์ารท างาน  : • เม.ย 2562-ปัจจุบนั       กรรมการ, กรรมการอสิระ, 
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ  

บจม.เอ็น.ซี.เฮา้สซ์ิ่ง  / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 

สิ่งทีส่่งมาดว้ย 3 
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• ส.ค.2558– ปัจจุบนั        กรรมการบริหาร   
บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) / 
สถาบนัการเงิน 

• ต.ค. 2564 – ปัจจุบนั        กรรมการ, กรรมการบริหาร, 
กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดแีละเติบโตอย่างยั่งยืน  

บริษัท เคซีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด / น าเขา้ ผลิตและจ าหน่าย 
ผลิตภณัฑอ์าหาร 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : • การประชุมคณะกรรมการบริษทั  8/8 ครัง้ 
ความเป็นอิสระตามเกณฑท่ี์บริษัทฯ ก าหนด2 : • มีความเป็นอสิระ  

 
หมายเหต ุ:  
1.  จ านวนหุน้ของ NCH ที่ถือครองนบัรวมผูท้ี่เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

และ นิติบุคคลที่ถือหุน้เกิน 30% 
2.  นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซ์ิง่ จ ากัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งทีส่ง่มาดว้ย 5 
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          ประวตัิย่อของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

 
ช่ือ-นามสกุล(ไทย) : นายวรการ  เทพเฉลมิ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ  

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ  

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 
วัน เดือน ปีเกิด : 11 กุมภาพนัธ ์2500 
อายุ : 64 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
การศึกษาสูงสดุ/ สถาบัน : • ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

University of Scranton, Pennsylvania, U.S.A. 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ สาขาการเงิน, 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรมกบัสมาคมสง่เสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: • ไม่มี 

วันท่ีได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2562 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 4 ปี / 2 วาระ 
การถือหุ้นใน NCH1 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 
: • ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมาย : • ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน : • ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: • ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: • ไม่มี 

ประสบการณก์ารท างาน  : • เม.ย 2562-ปัจจุบนั       กรรมการ, กรรมการอสิระ, 
กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ  

บมจ.เอ็น.ซี.เฮา้สซ์ิ่ง  / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : • การประชุมคณะกรรมการบริษทั  8/8 ครัง้ 
ความเป็นอิสระตามเกณฑท่ี์บริษัทฯ 
ก าหนด2 

: • มีความเป็นอสิระ 
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หมายเหต ุ:  
1. จ านวนหุน้ของ NCH ที่ถือครองนบัรวมผูท้ี่เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

และ นิติบุคคลที่ถือหุน้เกิน 30% 
2. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซ์ิง่ จ ากัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งทีส่ง่มาดว้ย 5 
3. เหตผุลในการเสนอขอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกิน 

9 ปี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
แลว้ เห็นว่ากรรมการท่านดงักล่าวเป็นผูมี้คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฏหมายก าหนด ตลอดจนมี
ความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงธุรกิจสถาบนัการเงิน ซึ่งคณุสมบติั
ดงักล่าว มีความส าคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ไดใ้ห้
ความเห็นและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนแ์ก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิใหบ้ริษัทสญูเสียโอกาสในการ
เลือกตั้งกรรมการที่ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการท่านดงักลา่วกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) : เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565

27

- 26 - 
 

 
ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชมุผู้ถือหุ้น 

  
ช่ือ  ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร 
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
 และก ากับดแูลกิจการ 
วัน เดือน ปีเกิด 21 เมษายน 2483 
อายุ 81 ปี  
สัญชาติ ไทย    
ท่ีอยู่ 89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 
ประวตัิการศึกษา    

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

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

จ านวนปี/วาระท่ีเป็นกรรมการ 14 ปี / 6 วาระ  
ประสบการณก์ารท างาน 

• 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและ 
ก ากับดแูลกิจการ 
บมจ.เอ็น.ซี.เฮา้สซ์ิ่ง  / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

• 2550 – 2560 กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  
และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
บมจ.เอ็น.ซี.เฮา้สซ์ิ่ง  / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

• 2547 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา 
บริษัท โรงพยาบาลลาดพรา้ว จ ากัด (มหาชน) / การแพทย ์
 

สิ่งทีส่่งมาดว้ย 4 
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การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผ่่านมา  
การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2564 

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั  8/8 ครัง้ 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้  
• การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 
        2/2 ครัง้ 
 

การมสี่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม    
• ไม่มี 
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ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชมุผู้ถือหุ้น 
  

ช่ือ   นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์
ต าแหน่ง  กรรมการ, กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ,   

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 
วัน เดือน ปีเกิด  27 มิถุนายน 2494  
อายุ   70 ปี 
สัญชาติ   ไทย  
ท่ีอยู่ 98 ซอยพิบูลยส์งคราม 22 แยก 4 หมู่ที่ 10 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมืองนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี 11000 
ประวตัิการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
• ปรญิญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

การเข้าอบรมหลักสตูร สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
•    Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545 

จ านวนปี/วาระท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี / 2 วาระ  
ประสบการณก์ารท างาน 

• เม.ย 2562-ปัจจุบนั       กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
                                                                           กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ  

         บมจ.เอ็น.ซี.เฮา้สซ์ิง่  / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
• สค.2558 – ปัจจุบนั      กรรมการบริหาร   

  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) / 
  สถาบนัการเงิน 

• ตค.2564 – ปัจจบุนั       กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี
และเติบโตอยา่งยั่งยืน  

                                                บริษัท เคซีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด / น าเขา้ ผลิตและจ าหน่าย 
  ผลิตภณัฑอ์าหาร 

 
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผ่่านมา  
 
การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2564 

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั  8/8 ครัง้ 
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• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้  
• การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 
        2/2 ครัง้ 

 
การมสี่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม    

• มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระเลือกตัง้กรรมการเพราะเป็นผูท้ีจ่ะตอ้งถูกเลือกตัง้
กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในวาระที่ 5 
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ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชมุผู้ถือหุ้น 
  

ช่ือ   นายวรการ เทพเฉลิม  
ต าแหน่ง  กรรมการ, กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ,   

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 
วัน เดือน ปีเกิด  11 กุมภาพนัธ ์2500 
อายุ   64  ปี 
สัญชาติ   ไทย  
ท่ีอยู่  30 ซอย สายลม 2 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
ประวตัิการศึกษา 

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

การเข้าอบรมหลักสตูร สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)       - ไม่มี - 
จ านวนปี/วาระท่ีเป็นกรรมการ  4 ปี / 2 วาระ 
ประสบการณก์ารท างาน    

• เม.ย 2562-ปัจจุบนั         กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
           กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ  
           บมจ.เอ็น.ซี.เฮา้สซ์ิ่ง / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผ่่านมา  
การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2564 

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั  8/8 ครัง้ 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้  
• การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 
        2/2 ครัง้ 

 
การมสี่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม    

• มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระเลือกตัง้กรรมการเพราะเป็นผูท้ีจ่ะตอ้งถูกเลือกตัง้
กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในวาระที่ 5 
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ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชมุผู้ถือหุ้น 
  
ช่ือ  นายวิกรม  ศรีประทกัษ ์
ต าแหน่ง กรรมการ, กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, 
 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ 
วัน เดือน ปีเกิด 6 เมษายน 2495 
อายุ 69 ปี  
สัญชาติ ไทย    
ท่ีอยู่ 107/10 ซอยลาดพรา้ว 37 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900
ประวตัิการศึกษา    

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู The Wharton School of the University 
of Pennsylvania / USA 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การเข้าอบรมหลักสตูร สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2552           

จ านวนปี/วาระท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี / 1 วาระ  
ประสบการณก์ารท างาน 

• พ.ค. 2564-ปัจจุบนั    กรรมการ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ  
              กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ  

บมจ. เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
• ก.ค. 2563-พ.ค. 2564     กรรมการอิสระ 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง / พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
• 2557-ปัจจุบนั ผูพ้ิพากษาสมทบในศาลทรพัยส์ินทางปัญญาฯ กลาง  

รุ่นที่ 10, 13  
ศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ / 
ศาลยุติธรรม 

 

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผ่่านมา  
การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2564 

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั  8/8 ครัง้ 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครัง้  

การมสี่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม    
• ไม่มี 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ* 
 

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คือ  

(1) ถือหุ ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทั้งนี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทัฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือ ผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง
ปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา   คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้
อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่
รอ้ยละสามของสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสทุธิของผูข้ออนุญาตหรือตัง้แต่ย่ีสิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน  ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน  

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านัก
งานสอบบญัชีซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

สิ่งทีส่่งมาดว้ย 5 
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมาย 
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม 
หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ  

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตัง้ขึน้ เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย  

(9)      ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ
บริษัทฯ 
 
 
* นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) ใชต้ามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนท่ีไดก้ าหนดไว ้
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

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

เขียนที่ .......................................................................  
วนัที่ ................. เดือน .........................พ.ศ................. 

 
(1) ขา้พเจา้        สญัชาติ                    

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

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม             หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสียง ดงันี ้
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุม) 

(1)     อายุ                                              ปี 
อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง                                             
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์           หรือ 
(2)     อายุ                                              ปี 
อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง                                             
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์           หรือ 
(3)       อายุ                                              ปี 
อยู่บา้นเลขที ่   ถนน   ต าบล/แขวง                                             
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    
(4)       อายุ                                              ปี 
อยู่บา้นเลขที ่   ถนน   ต าบล/แขวง                                             
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) ในวนัพุธที่ 27 เมษายน 
2565 เวลา 14.30 น. ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ่ิ์ง จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1/765 หมู่ท่ี 17 ซอยอัมพร ถนน
พหลโยธิน กม.26 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อื่นดว้ย 

สิ่งทีส่่งมาดว้ย 6 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
(   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564  
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง  
  
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
     (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 และการจ่ายเงิน   

ปันผล 
(   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

 (   )  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
  (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 (   )  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

1.  นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 

  (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
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2. นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ 

  (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565  
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งผูส้อบบัญชีส าหรับงบการเงินปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน 
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 (   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อ

ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน

หรือในกรณีที่   ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึง
กรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 
     ลงชือ่ ............................................................ ผูม้อบฉันทะ 

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

ลงชือ่ ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ 

                          ( ......................................................... )  
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     ลงชือ่ ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ 

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

ลงชือ่ ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ 

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

 

 

หมายเหต:ุ      
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้้รบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างตน้ ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม

ไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ่ิ์ง จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ บริษัท 
เอ็น.ซี. เฮ้าสซ่ิ์ง จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1/765 หมู่ท่ี 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ต าบลคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 
วาระที่                เรื่อง                                                                                                                               . 

(   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 

วาระที่                เรื่อง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 

วาระที่                เรื่อง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 

วาระที่                เรื่อง                                                                                                                               . 
(   ) (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(   ) (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 

วาระที่                    เรื่อง การแต่งตัง้กรรมการ      
(   )  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

 (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
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 (   )  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 
 
 ชื่อกรรมการ                                                                       . 
 (   )  เห็นดว้ย (   )  ไม่เห็นดว้ย    (   )  งดออกเสียง 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณแ์ละเป็นความจรงิทุก
ประการ 

 

ลงชือ่ ............................................................ ผูม้อบฉันทะ 

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

     ลงชือ่ ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ 

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

ลงชือ่ ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ 

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

ลงชือ่ ............................................................ ผูร้ับมอบฉันทะ 

                      ( ......................................................... ) 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้น 
 
กรรมการ 

ขอ้ 15.  บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย หา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการ
เลือกตัง้กรรมการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่น
ตามทีเ่ห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้ง
มีถ่ินทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบริษัท ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท 

ขอ้ 17.  ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ที่ตนถือ 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้ ้
เป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้เคียง
ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้
จับสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่งกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด 
กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมหรือผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึง่
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้ับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนักงาน หรือ
ลกูจา้งของบริษัท 

สิ่งทีส่่งมาดว้ย 7 
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การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารง
คณุสมบติัของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตั้งส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกลเ้คียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน
สิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่า “การประชุม
วิสามญั” 

           คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญ เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้
คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เขา้ชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่ง
เขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ  รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้
วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดใหมี้การประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

            ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นข้อบังคับข้อ 38 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้ง
ร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค่้าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 

 

ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน 
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถื้อหุ ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกัน 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่
นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และจะตอ้งมีหุ ้น
นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงครบเป็นองคป์ระชุม  
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง 
จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั้น
ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้
การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากัดก าหนด โดยมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ 
สถานที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม และอย่างนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปนี ้
ก. จ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉันทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ชื่อผูร้บัมอบฉันทะ 
ค. ครัง้ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 40. การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ที่ประชุม
จะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุม 

เม่ือที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผู ้
ถือหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด อาจ
ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือเรื่อง
ที่ผูถื้อหุน้เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนพิจารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และ
เวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทั้งนีใ้หโ้ฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกัน 

ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 

 

ขอ้ 42. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุน้ 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
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ขอ้ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในข้อบังคบันี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายก าหนดไว ้หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะตอ้งไดร้ับ
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซือ้หรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส  าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

 
เงินปันผล และเงินส ารอง 

ขอ้ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้น หรือมติของ
คณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

การจ่ายเงินปันผลใหแ้จ้งเป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงิน
ปันผลนัน้ทางหนงัสอืพิมพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกัน และจดัใหมี้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่มีมติเช่นว่านัน้ 

ขอ้ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า
บริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนัน้ได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

ขอ้ 50. เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กัน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในข้อบังคบันี ้
ส  าหรบัหุน้บุริมสิทธิ 

ขอ้ 51. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส  ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส  ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

  นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผู ้ถือหุ ้นลงมติใหจ้ัดสรร
เงินทุนส ารองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของบริษัทดว้ยก็ได ้
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  เม่ือบริษัทไดร้บัอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส  ารองตาม
กฎหมายและทุนส ารองส่วนล า้มลูค่าหุน้ตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได ้

 
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ขอ้ 53. รอบปีบญัชีของบริษัทเริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม และสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

ขอ้ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท า และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไวใ้ห้ถูกต้องตาม
กฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

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

ขอ้ 56. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการตอ้งจัด
ใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 57. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
 (1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกับรายงานการ 

ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดังกล่าว 

ขอ้ 58. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู ้
ถือหุน้ และขอ้มติทัง้หมดของที่ประชุมลงไวเ้ป็นหลกัฐานโดยถูกตอ้ง และหลกัฐานนีใ้หเ้ก็บรักษาไว ้ณ 
ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าที่เก็บรักษาไวใ้นท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ส  านกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบก่อน 

ขอ้ 59. ผูส้อบบญัชีใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ทุกปี โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชี
ผูซ้ึ่งออกไปนัน้กลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 60. ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัค่าตอบแทนเท่าใด ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด 

ขอ้ 61.  กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในต าแหน่งนัน้ๆ จะเลือก
เอามาเป็นต าแหน่งผูส้อบบญัชีของบริษัทไม่ได ้

ขอ้ 62.  ผูส้อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัททุกครัง้ที่ มีการพิจารณางบดุล 
บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และ
ใหบ้ริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผูถื้อหุน้จะพึงไดร้ับในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นั้นแก่
ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้ารว่มประชุม 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พึงปฏิบติัส  าหรบัการจดัประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2542 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือ
เป็นแนวทางปฏิบติัทีดี่ ซึ่งจะเป็นการสรา้งความเชื่อมั่นใหเ้กิดขึน้ แก่ผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน  และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
และเพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส  ชอบธรรม และเป็นประโยชนต่์อ
ผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเห็นควรก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทน
ของผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้ร่วมประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบติัต่อไป ทัง้นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการ
ย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละราย
ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย 
(ก) บัตรประจ าตัวของผูถื้อหุ ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  หรือบัตร

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

หรือส  าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบอ านาจ 
             -  หนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
 (ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ  - ส  าเนาหนงัสอืเดินทางของผูม้อบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวั

หรือส  าเนาหนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผูร้บัมอบอ านาจ 
             - หนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

2. นิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือส  าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้

มีอ านาจลงนาม 
2.2 กรณมีอบฉันทะท่ัวไป 

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

กรรมการผูมี้อ านาจที่ไดล้งนามในหนังสือมอบฉันทะพรอ้มส าเนาบัตรประจ าตัวหรือ
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ 

(ค) หนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
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 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ใน
ต่างประเทศ ควรมีการรบัรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบับลิค 
 
 ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานที่ประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 12.30 น. ของวนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

 
หมายเหต ุ  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมและใชส้ิทธิแทนผูถื้อหุน้ได ้โดยระบุรายละเอียดกรรมการ
อิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในขอ้ (3) ของหนงัสือมอบฉันทะ ทัง้นี ้รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสาร
แนบ 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ่ิ์ง จ ากดั (มหาชน) 
วันพุธท่ี  27  เมษายน  2565 

 
ผู้ถือหุ้น / ผู้รบัมอบฉันทะ 

 
ลงทะเบียน 

(เริม่ 12.30 น.) 
 

แสดงเอกสารสว่นบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ 
 

ลงนามในใบลงทะเบียน 
 

รับบตัรลงคะแนน 
 

เข้าห้องประชุม 
 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.30 น.) 
 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 
 

กรณีท่ีมผีู้ต้องการออกเสียงไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสยีง ในวาระน้ันๆ 

ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
 

เจ้าหน้าท่ีจัดเกบ็ 
บัตรลงคะแนน (เฉพาะท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออก

เสียง) / สรุปผลลงคะแนน 
 

ประธานแจ้งผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุม 
 
 
 

สิ่งทีส่่งมาดว้ย 9 



บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) : เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565

49

- 48 - 
 

 
 

                  แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ่ิ์ง จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1/765 หมู่ท่ี 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26  
ต าบลคูคต อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
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