สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการ

ชื่อ
ตาแหน่ งที่เสนอแต่ งตัง้
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา

ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
21 เมษายน 2483
74 ปี
ไทย
89/42 หมู่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
 Ph.D. University of Illinoies
 M.A. (ECON) University of Phillipines
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเข้ าอบรมหลักสูตร สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547
 Board & CEO Assessment รุ่นที่ 2/2546
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545
 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2544
จานวนปี /วาระที่เป็ นกรรมการ
6 ปี 11 เดือน / 2 วาระ
ประสบการณ์ การทางาน
 2552 – ปั จจุบนั
กรรมการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
 2550 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ บริ ษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
 2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
 2548 - ปั จจุบนั
กรรมการ โรงเรี ยนสองภาษาลาดพร้ าว
 2548 – ปั จจุบนั กรรมการ และรองประธานกรรมการ
บริ ษัท ศูนย์ห้องปฎิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเชีย จากัด
 2547 - ปั จจุบนั
กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้ าว

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม ปี พ.ศ. 2556
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
จานวน
1 แห่ง

บริ ษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
จานวน
ประเภทกรรมการ
4 แห่ง  กรรมการ
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
 กรรมการ
โรงเรี ยนสองภาษา
 กรรมการ และรองประธาน
กรรมการ
บริ ษัท ศูนย์ห้องปฏิบตั ิการและ
วิจยั ทางการแพทย์และการเกษตร
แห่งเอเชีย จากัด
 กรรมการ
โรงพยาบาลลาดพร้ าว

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท
1 การถือหุ้นในบริ ษัท

สถานะ / คาอธิบาย
ไม่มี

1.1 จานวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
2 เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท - บริ ษัทย่อย

ไม่เป็ น

3 เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่

ไม่เป็ น

ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
4 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรื อที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ

ไม่มี

การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยมื เงิน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการ
ชื่อ
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
ตาแหน่ งที่เสนอแต่ งตัง้ กรรมการ
วัน เดือน ปี เกิด
1 ตุลาคม 2496
อายุ
60 ปี
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู่
1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตาบลคูคต
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ประวัติการศึกษา
 การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้ า
 การบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้ า
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
( วปรอ.399 )
การเข้ าอบรมหลักสูตร สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
 CEO Performance Evaluation ปี 2547
จานวนปี /วาระที่เป็ นกรรมการ
10 ปี 5 เดือน / 3 วาระ
ประสบการณ์ การทางาน
 2553 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
 2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
 2541 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท เอ็น.ซี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จากัด
 2541 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ควอลิตี ้ ลิฟวิง่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
 2548 - 2551
นายกสมาคม สมาคมอสังหาริ มทรัพย์ไทย
 2546 - 2550
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
 2537 - 2546
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

การถือหุ้นบมจ. เอ็น.ซี. หุ้นสามัญ หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.85 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม ปี พ.ศ. 2556
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริ ษัทจดทะเบียน
จานวน
ไม่มี

ประเภท
กรรมการ
-

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
จานวน

ประเภทกรรมการ

10 แห่ง

 กรรมการบริษัทย่อย
- บริ ษัท เอ็น.ซี. พร็ อพเพอร์ ตี ้
แมเนจเม้ นท์ จากัด
- บริ ษัท ควอลิตี ้ ลิฟวิง่
แมเนจเม้ นท์ จากัด
 กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
- บริ ษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่
แอนด์ เดคคอเรชัน่ จากัด
- บริ ษัท สถาพรวัฒนา
ค้ าวัสดุก่อสร้ าง จากัด
- ห้ างหุ้นส่วนจากัด
สถาพรวัฒนาขนส่ง
- บริ ษัท ทรัพย์นาชัย
พัฒนา จากัด
- บริ ษัท นาชัยพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ จากัด
- บริ ษัท นาชัย กอล์ฟ
แมเนจเม้ นท์ จากัด
- บริ ษัท เอ็นซีเอช 2555
โฮลดิ ้ง จากัด
- บริ ษัท ธัญญะ คาร์ ท
แมเนจเม้ นท์ จากัด

การดารงตาแหน่งในกิจการ
ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท

สถานะ / คาอธิบาย

1 การถือหุ้นในบริ ษัท

มี

1.1 จานวนหุ้น

21,937,800 หุ้น

1.2 สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
2 เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท – บริ ษัทย่อย

ร้ อยละ 1.85
พี่ชายนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม*
(*กรรมการ กรรมการบริ หาร และอยูใ่ น
กลุม่ ตันฑเทอดธรรม ซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัท โดยถือหุ้นในบริ ษัท
จานวน 27,271,600 หุ้น)

3 เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่

กรรมการผู้จดั การ

ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
4 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรื อที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ
มี
การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยมื เงิน)
บริ ษั ท ฯ กู้ยื ม เงิ น เงิ น จากนายสมเชาว์
ตั น ฑเทอดธรรม เพื่ อ ใช้ เป็ นเงิ น ทุ น
หมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในการ
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท ณ วั น ที่ 31
ธัน วาคม 2556 บริ ษั ท ฯมี ย อดคงค้ า ง
นายสมเชาว์ ตัน ฑเทอดธรรม จ านวน
75 ล้ านบาท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการ
ชื่อ

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

มมุ

ตาแหน่ งที่เสนอแต่ งตัง้

กรรมการ

วัน เดือน ปี เกิด

3 ตุลาคม 2504

อายุ

52 ปี

สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา

ไทย
69/738 หมูท่ ี่ 3 ตาบลบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 ปริ ญญาโท การวางผังเมือง สถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การเข้ าอบรมหลักสูตรสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
จานวนปี / วาระที่เป็ นกรรมการ

10 ปี 5 เดือน / 5 วาระ

ประสบการณ์ การทางาน
 2546– ปั จจุบนั

 2542– ปั จจุบนั
 2542– ปั จจุบนั
 2541– ปั จจุบนั
 2541– ปั จจุบนั
 2551 – 2554
 2537 – 2546

กรรมการ กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ 1
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
นายกเทศมนตรี เมืองบึงยี่โถ
สานักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้ านผังเมือง จ. ปทุมธานี
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอ็น.ซี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จากัด
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ควอลิตี ้ ลิฟวิง่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
นายกสมาคมบริ หารทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
สมาคมบริ หารทรัพย์สนิ (PMA)
รองกรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ 1
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

การถือหุ้นในบริษัท

หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.08 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้

ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2556
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

บริ ษัทจดทะเบียน

จานวน

ประเภท
กรรมการ

จานวน

ไม่มี

-

2 แห่ง

ประเภทกรรมการ / ผู้บริ หาร
กรรมการและผู้บริ หารบริษัทย่อย
 กรรมการผู้จดั การ
- บริ ษัท เอ็น.ซี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จากัด
 กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
- บริ ษัท ควอลิตี ้ ลิฟวิง่ แมเนจเม้ นท์ จากัด

การดารงตาแหน่งในกิจการ
ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
ไม่มี

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท
1. การถือหุ้นในบริ ษัท
1.1 จานวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
2. เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท - บริ ษัทย่อย
3. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา

สถานะ / คาอธิบาย
มี
1,000,000 หุ้น
ร้ อยละ 0.08
เป็ นกรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ
สายปฏิบตั ิการ 1

4. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรื อที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ

ไม่มี

การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยมื เงิน)

