สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6
ประวัตกิ รรมการ
ชื่อ
ตาแหน่ งที่เสนอแต่ งตัง้
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา

ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
21 เมษายน 2483
77 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 งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (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
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
15 พฤษภาคม 2550
จานวนปี /วาระที่เป็ นกรรมการ
9 ปี 11 เดือน / 3 วาระ
ประสบการณ์ การทางาน
 2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)



2550 – ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหา
บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริ ษัท
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุม ปี พ.ศ. 2559
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั ้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั ้ง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั ้ง


การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้

เหตุผลในการเสนอขอให้ ท่ ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่ งกรรมการมา
เกิน 9 ปี เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร เป็ นผู้มี
คุณสมบัติ การเป็ นกรรมการตามที่ กฏหมายกาหนด ตลอดจนมี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ ซึง่ คุณสมบัติดงั กล่าว มีความสาคัญกับบริ ษัทเป็ นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร ได้ ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ แก่บริ ษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิ
ให้ บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั ้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั ้ง ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
อีกวาระหนึง่
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น

จานวน
2 แห่ง

บริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมการ
 ประธานคณะกรรมการ
บมจ. ชูไก
 กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการสรรหา
บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้ าว

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
จานวน
ประเภทกรรมการ
ไม่มี
-

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ ในบริษัท
1 การถือหุ้นในบริษัท

สถานะ / คาอธิบาย
ไม่มี

1.1 จานวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมด
2 เป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย

ไม่เป็ น

3 เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่

ไม่เป็ น

ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
4 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

5 มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ

ไม่มี

การให้ ก้ ยู ืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6
ประวัตกิ รรมการ
ชื่อ

นายกอบศักดิ์ พงศ์ พนรั ตน์

ตาแหน่ งที่เสนอแต่ งตัง้

กรรมการ และกรรมการอิสระ

วัน เดือน ปี เกิด

13 พฤษภาคม 2492

อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงศ์ 21 แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา
 Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA
 เนติบณ
ั ฑิต สมัยที่ 25 สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตสภา
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2539
 หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/2536
การเข้ าอบรมหลักสูตรสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2547
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
จานวนปี วาระที่เป็ นกรรมการ

27 พฤศจิกายน 2546
13 ปี 5 เดือน / 6 วาระ

ประสบการณ์ การทางาน
 2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)

 2546 – 2551

รองกรรมการผู้จดั การ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 2546 - 2550

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริ ษัท

ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้ าร่ วมประชุม ปี พ.ศ. 2559
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั ้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั ้ง


การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั ้ง

เหตุผลในการเสนอขอให้ ท่ ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่ งกรรมการมา
เกิน 9 ปี เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็ น ว่ า
นายกอบศักดิ์ พงศ์ พนรัตน์ เป็ นผู้มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตามที่กฏหมายกาหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจ สถาบันการเงิน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว มีความสาคัญกับบริ ษัทเป็ น
อย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ ได้ ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะ
ที่เป็ นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั ้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ที่ เ กี่ ยวกับ ธุรกิ จ ของบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท จึง เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญผู้ถือ หุ้น แต่ ง ตัง้
นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
ประเภท
จานวน
กรรมการ
ไม่มี
-

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
จานวน

ประเภทกรรมการ

ไม่มี

-

การดารงตาแหน่งในกิจการ
ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ ในบริษัท
1 การถือหุ้นในบริษัท

สถานะ / คาอธิบาย
ไม่มี

1.1 จานวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมด
2 เป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท – บริษัทย่อย

ไม่เป็ น

3 เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง

ไม่เป็ น

หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
4 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

5 มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ

ไม่มี

การให้ ก้ ยู ืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6
ประวัตกิ รรมการ
ชื่อ
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
ตาแหน่ งที่เสนอแต่ งตัง้ กรรมการ
วัน เดือน ปี เกิด
1 ตุลาคม 2496
อายุ
63 ปี
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู่
1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตาบลคูคต
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ประวัติการศึกษา
 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้ า
 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่ นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้ า
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
( วปรอ.399 )
การเข้ าอบรมหลักสูตร สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
 CEO Performance Evaluation ปี 2547
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
27 พฤศจิกายน 2546
จานวนปี /วาระที่เป็ นกรรมการ
13 ปี 5 เดือน / 5 วาระ
ประสบการณ์ การทางาน
 2553 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์ สนิ แห่งประเทศไทย



2550-ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้ าว จากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)






2541 - ปั จจุบนั
2541 - ปั จจุบนั
2548 - 2551
2546 - 2550

กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จากัด
กรรมการ บริษัท ควอลิตี ้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้ นท์ จากัด
นายกสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เอ็น.ซี. หุ้นสามัญ คิดเป็ นร้ อยละ 1.88 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทั ้งหมด
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้ าร่ วมประชุม ปี พ.ศ. 2559
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7ครั ้ง
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั ้ง
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
จานวน
ประเภทกรรมการ
จานวน
ประเภทกรรมการ
1 แห่ง

 กรรมการ
บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้ าว

10 แห่ง

 กรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ ตี ้
แมเนจเม้ นท์ จากัด
- บริษัท ควอลิตี ้ ลิฟวิ่ง
แมเนจเม้ นท์ จากัด
 กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
- บริษัท เอส.ซี. คอน
สตรัคชัน่ แอนด์ เดคคอ
เรชัน่ จากัด
- บริษัท สถาพรวัฒนา
ค้ าวัสดุก่อสร้ าง จากัด
- ห้ างหุ้นส่วนจากัด
สถาพรวัฒนาขนส่ง
- บริษัท ทรัพย์นาชัย
พัฒนา จากัด
- บริษัท นาชัยพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ จากัด
- บริษัท นาชัย กอล์ฟ
แมเนจเม้ นท์ จากัด
- บริษัท เอ็นซีเอช 2555
โฮลดิ ้ง จากัด
- บริษัท ธัญญะ คาร์ ท
แมเนจเม้ นท์ จากัด
- บริษัท ลีฟวิ่ง ออน กรีน
จากัด

การดารงตาแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัท
ไม่มี

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ ในบริษัท

สถานะ / คาอธิบาย

1 การถือหุ้นในบริษัท

มี

1.1 จานวนหุ้น

23,412,690 หุ้น

1.2 สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมด
2 เป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท – บริษัทย่อย

ร้ อยละ 1.88
พี่ชายนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม*
(*กรรมการ กรรมการบริหาร และอยู่ใน
กลุม่ ตันฑเทอดธรรม ซึ่งเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท
จานวน 29,610,000 หุ้น)

3 เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่

กรรมการผู้จดั การ

ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
4 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
5 มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ
มี
การให้ ก้ ยู ืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)
บริ ษั ท ฯ กู้ ยื ม เงิ น เงิ น จากนายสมเชาว์
ตั น ฑเทอดธรรม เพื่ อ ใช้ เป็ นเงิ น ทุ น
หมุนเวียนและเสริ ม สภาพคล่อ งในการ
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท ณ วั น ที่ 3 1
ธั น วาคม 2559 บริ ษั ท ฯมี ยอดคงค้ าง
นายสมเชาว์ ตัน ฑเทอดธรรม จ านวน
81 ล้ านบาท

