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ที่ NCH 010 / 2561
วันที่ 16 มีนาคม 2561
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
2. รายงานประจาปี 2560 และรายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2560 (ในรู ปแบบซีดีรอม)
3. ประวัติผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
4. ตารางเปรี ยบเทียบการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 36
5. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. นิยามกรรมการอิสระ ของบริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
8. ข้ อบังคับของบริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้
ถือหุ้น
9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม
10. ขันตอนการเข้
้
าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
11. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) ได้ มีมติให้ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ในวัน ศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2560 ได้ จั ด ขึ น้ เมื่ อ วัน ศุ ก ร์ ที่
21 เมษายน 2560 โดยมี ส าเนารายงานการประชุ ม ตามที่ แ นบมาพร้ อมนี ้ (รายละเอี ย ด
ปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ดังกล่าว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติ
เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทในรอบปี 2560 และรายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2560 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติ
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล งบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้
ในรายงานประจาปี ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของ
บริ ษัทประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ ว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติ
เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2560 และการงด
จ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 51 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารอง
ไม่น้ อยกว่าร้ อยละห้ าของก าไรสุท ธิ ป ระจ าปี หัก ด้ วยยอดเงิ น ขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ ามี )
จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบี ยน เว้ นแต่บริ ษัทจะมี
ข้ อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ ต้องมีทนุ สารองมากกว่านัน้
จากผลการดาเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทมีผลกาไร
สุทธิจานวน 28,256,257.13 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาจัด สรรเงิ น ส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,100,000.00 บาท ส าหรั บ ผล
ประกอบการ ปี 2560 ทาให้ งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทมีทุนสารองตามกฎหมาย จานวน
69,150,000.00 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 5.55 ของทุนจดทะเบียน (บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน
1,245,284,305.00 บาท)
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหัก
ภาษี และสารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ
-2-

มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท สภาพคล่อง การ
ขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัท โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่
การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จาก
ผลการด าเนิ น งานในปี 2560 ที่ ผ่ านมา งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท มี ผ ลก าไรสุท ธิ จ านวน
24,012,124.31 บาท
ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษัท สาหรั บปี 2560 เนื่องจากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินเพื่ อเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนใช้ จ่ายในการดาเนินงานของบริ ษัท
ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ปี 2560 (บาท)
ปี 2559 (บาท)
กาไรสุทธิ (งบการเงินรวม)
24,012,124.31
20,393,705.92
หัก สารองตามกฎหมาย
1,100,000.00
1,300,000.00
กาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
22,912,124.31
19,093,705.92
(หุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ ว 1,245,283,691 หุ้น)
รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
กาไรสุทธิ ประจาปี 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 1,100,000.00 บาท และงด
จ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2560
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติ
เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับ
ของบริ ษัทข้ อ 18 ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครั ง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่ง
อย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่งในปี แรก และ
ปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ น ผู้ออกจากตาแหน่ ง โดยกรรมการซึ่งพ้ น จากตาแหน่ งอาจได้ รับ
เลือกตังใหม่
้ ได้ ซึง่ ในปี นี ้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้ กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
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1. นายวิเชียร
2. นายรังสรรค์
3. นายสมนึก

ศิลาพัชรนันท์
นันทกาวงศ์
ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาคุณสมบัติ และผล
การปฏิบตั ิงานของกรรมการดังกล่าวเป็ นรายบุคคลแล้ วว่าเป็ นบุคคลที่สามารถให้ ความเห็น
ได้ อย่างเป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้ ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง และมีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท จึง
เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอที่ประชุ มผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่ครบกาหนด
ออกตามวาระทัง้ 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายนามและประวัติ
ของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3)
อนึง่ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้ จากรายงานประจาปี 2560
และเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ
หุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ าก่อน
วันประชุม ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทแต่อย่าง
ใด
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียพิจารณาแล้ ว
เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการที่ ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีก
วาระหนึง่
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติ
เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ข้ อ เท็ จ จริ งและเหตุผ ล ตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 34 ก าหนดให้ ก รรมการมี สิ ท ธิ ได้ รั บ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมหรื อผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนด
เป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ ได้ รับเบีย้ เลี ้ยงและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการใน
ปั จ จุ บั น แล้ วเห็ น ว่ า หลั ก เกณฑ์ ค่ า ตอบแทนกรรมการดั ง กล่ า วมี ความสอดคล้ องกั บ
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ภาระหน้ าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ กบั อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะ
ดูแลและรั กษากรรมการที่ มีคุณ สมบัติที่ ต้องการ จึงเห็น ควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
เสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้ น ก าหนดอัต ราค่ าตอบแทนกรรมการในอัต ราเดี ย วกับ ค่ าตอบแทน
กรรมการในปี ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการ
50,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการ
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
2. ค่าตอบแทนรายปี คณะกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการ
440,000 บาท ต่อคน ต่อปี
- กรรมการ
-ไม่มี3. ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
4. ค่าตอบแทนรายปี คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
- กรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
5. ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
6. โบนัสจากผลการดาเนินงาน ปี 2560 และสิทธิประโยชน์อื่น
-ไม่มีความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิ จ ารณาก าหนดหลัก เกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการส าหรั บ ปี 2561 ตามที่ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติ
ไม่น้ อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงของผู้ถือหุ้นทัง้ หมดที่ มาประชุมและมีสิท ธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 7

พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ งตั ้ง ผู้ สอบบั ญ ชี และก าหนดค่ าตอบแทนของผู้ สอบบั ญ ชี
ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 120 ซึง่
กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี
และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็น
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ควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังให้
้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท สาหรับปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี ้
1. นายพีระเดช พงษ์ เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ซึง่ เคยได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในปี 2558-2560 (เป็ นเวลา 3 ปี ) หรื อ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 ซึง่ เคยได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในปี 2554-2560 (เป็ นเวลา 7 ปี ) หรื อ
3. นายพจน์ อัศวสันติชยั
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 ซึง่ เคยได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในปี 2549-2551และ ปี 2558-2560 (เป็ นเวลา 6 ปี ) หรื อ
4. นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 ซึง่ ไม่เคยได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
เนื่องจากมีความเห็นว่า บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นบริ ษัทสอบบัญชีที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ ใ น
การตรวจสอบบริ ษั ท ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยหลายแห่ ง และมี ความเข้ าใจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 ราย ตลอดจนบริ ษัท
สอบบัญ ชีธรรมนิ ติ จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อรายการที่ อาจก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัทแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ ปี 2561 กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,190,000 บาท ซึ่งเป็ น
อัตราลดลงจากปี 2560 โดยในปี 2560 บริ ษัท จ่ ายค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี งบการเงิ น
บริ ษัท ให้ แก่บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จานวน 1,250,000 บาท และค่าตอบแทนของ
งานบริ การอื่นซึง่ ได้ แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จานวน 37,693 บาท
ทัง้ นี ้ บริ ษัท สอบบัญ ชีธรรมนิติ จากัด เป็ นบริ ษัทสอบบัญ ชี ของบริ ษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง
ของบริ ษัท คือ บริ ษัท เอ็น.ซี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จากัด และบริ ษัท ควอลิตี ้ ลิฟ วิ่ง
แมเนจเม้ นท์ จากัด โดยในปี 2560 บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริ ษัท ให้ แก่
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จานวน 96,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริ การอื่นซึง่
ได้ แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จานวน 3,025 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาเลื อ กผู้ สอบบั ญ ชี โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท รวมทังได้
้ ให้ ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว เพื่อขออนุมั ติ
แต่ งตัง้ นายพี ร ะเดช พงษ์ เสถี ย รศัก ดิ์ หรื อ นางสาววัน นิ ส า งามบัว ทอง หรื อ นายพจน์
อัศวสันติชยั หรื อนายสุวฒ
ั น์ มณี กนกสกุล แห่งบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชี ประจาปี 2561 และขออนุมตั ิคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีจานวน 1,190,000 บาท สาหรับ
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังให้
้
นายพีระเดช พงษ์ เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรื อนางสาววันนิสา งาม
บัวทอง ผู้ ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 6838 หรื อนายพจน์ อัศ วสัน ติ ชัย ผู้ส อบบัญ ชี รั บ
อนุญาตเลขที่ 4891 หรื อนายสุวฒ
ั น์ มณี กนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่ง
บริ ษั ท สอบบัญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ากัด เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ประจ าปี 2561 และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,190,000 บาท
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติ
เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อที่ 36
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
มาตรา 100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง
การแก้ ไขเพิ่ มเติ มกฎหมายเพื่ อ อานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิ จ (รายละเอีย ด
ปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4)
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อที่ 36 ให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังกล่าว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่านมติ
ไม่น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงของผู้ถือหุ้นทัง้ หมดที่ มาประชุมและมีสิท ธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และแสดงความคิดเห็นทังในเรื
้ ่ อง
ที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม และเรื่ องอื่นๆ
อย่ า งไรก็ ดี กรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นประสงค์ จ ะให้ มี ก ารพิ จ ารณาและลงมติ ใ นเรื่ อ งอื่ น ๆ
นอกเหนื อจากที่ กาหนดไว้ ในหนังสือเชิ ญ ประชุมก็จะต้ องเข้ าตามเงื่ อนไขของกฎหมายซึ่ง
บัญญัติไว้ ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ว่า
“เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่
กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ น ควรให้ เปิ ดวาระนี ไ้ ว้ เพื่ อให้ ผ้ ูถื อหุ้น ได้ ซัก ถาม และ/หรื อ
แสดงความคิด เห็ น ในเรื่ องต่ างๆ โดยไม่ มี ก ารลงมติ แต่ ห ากผู้ถื อหุ้ น ประสงค์ จ ะเปิ ดการ
พิ จ ารณาและลงมติจ ะต้ องเข้ าเงื่ อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดัง กล่าว
ข้ างต้ น
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เนื่ องด้ วยตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย ได้ เพิ่ มทางเลื อกให้ บ ริ ษัท จดทะเบี ย นจัดท ารายงาน
ประจ าปี (Annual Report) และรายงานความยั่งยื น (Sustainability Report) ในรู ป แบบของ CD-ROM ได้
ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จดั ทารายงานประจาปี 2560 และรายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2560 ในรู ปแบบ CD-ROM
จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 อย่างไรก็ตาม หากท่ านประสงค์
ขอรับรายงานประจาปี 2560 และรายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2560 ในแบบรู ปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ ที่
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซ.อัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 403 และ 401 โทรสาร 0-2993-5089
อีเมล์ : ir@ncgroup.co.th
จึงขอเรี ย นเชิ ญ ท่านเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หากท่ านไม่ส ามารถเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตนเองได้ ท่ านสามารถมอบฉัน ทะให้ บุคคลอื่น หรื อมอบฉัน ทะให้ ดร.พิ บูล ย์ ลิมประภัท ร หรื อ
นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ หรื อ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ เข้ าร่ วมประชุมแทนตามหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบมาพร้ อมหนังสือฉบับนี ้ และยื่นต่อบริ ษัทก่อนเริ่ มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2531-5533, 0-2993-5080-7 ต่อ 403 และ 401
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ่ งิ จากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ +66(0) 2993-5080-7 โทรสาร +66(0) 2993-5089 www.ncgroup.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ่ งิ จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุ ม เมื่ อ วัน ศุ ก ร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 – 15.36 น. ณ ห้ องเมจิ ก 3 โรงแรมมิ ร าเคิ ล
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
2. ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
4. นายวิจิตร วิชยั สาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จดั การ
6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ /1
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ (สายบริ หาร)
7. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ (สายปฏิบตั ิการ 1)
8. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ (สายปฏิบตั ิการ 2)
หมายเหตุ : 1. /1นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็ นผู้บริ หารสูงสุดของสายการเงิน
2. สัดส่วนของกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด
้
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ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นายพีระเดช พงษ์ เสถียรศักดิ์
2. นางสาวโชติมา กิจศิรกร
3. นางสาวกรวิภา ยอดขา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง 16 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 70,446,739 หุ้น และโดยการมอบ
ฉันทะรวม 39 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 885,700,743 หุ้น นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 956,147,482 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 76.78 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท (หุ้นสามัญที่เรี ยกชาระแล้ วของบริ ษัทมีจานวน
ทัง้ สิ ้น 1,245,283,691 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่
ประชุม จึงกล่ าวเปิ ดการประชุ ม โดยประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายสมเชาว์ ตัน ฑเทอดธรรม ประธาน
กรรมการบริ หาร เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
ก่ อ นเริ่ ม พิ จ ารณาวาระการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห ารได้ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี ้
1. ในการประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้ นบั หนึง่ หุ้น
เป็ นหนึ่งเสียง โดยบริ ษัทได้ จัดเตรี ยมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ ในการออกเสียงลงคะแนน
และได้ มอบให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมการลงทะเบียนเข้ าประชุมแล้ ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง และถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด คัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าท่านผู้ถือ
หุ้นเห็นชอบ หรื อเห็นด้ วยตามมติที่นาเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด คัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ใช้
บัตรลงคะแนนที่บริ ษัทฯ จัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและ
ผู้รับ มอบฉัน ทะที่ มีสิท ธิ ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนัน้ เจ้ าหน้ าที่ จะท าการจัดเก็บ บัต ร
ลงคะแนนของทุกท่านเพื่อทาการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็ วบริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ ท า
หนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้ นนัน้
บริ ษัทฯ ได้ นาคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้ แล้ ว
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2. เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยจึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ มีข้อสงสัยจะซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นขอให้ แนะนาตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็ นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้ แจ้ งชื่อของผู้มอบฉันทะด้ วย
โดยคาถามหรื อข้ อเสนอแนะขอให้ อยู่ในวาระที่กาลังพิจารณา
3. บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยการ
เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ู ถื อหุ้ น เสนอระเบี ย บและวาระการประชุมสามัญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี 2560 และชื่ อบุ คคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแจ้ งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องใด ๆ เข้ ามา
หลังจากจบการชี ้แจง ประธานกรรมการบริ หารจึงเริ่ มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดสาเนารายงานการประชุมที่ ได้ จัดส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการประชุม
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นทักท้ วง หรื อขอแก้ ไขรายงานการประชุม และไม่มีผ้ ูถือหุ้น แสดงความคิดเห็น
หรื อสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 2

956,192,807 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9923

- เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

73,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0077

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจาปี
ของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯใน
รอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี
ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการประชุม โดยสรุ ปสาระสาคัญดังนี ้
 ผลการดาเนินงานด้ านยอดขายรายปี : บริ ษัทฯ มียอดขาย ปี 2559 เท่ากับ 2,334 ล้ าน
บาท เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ และเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมียอดขาย 2,523
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7
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 ผลการดาเนิ นงานด้ านการโอน : บริ ษัทฯ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ ปี 2559 เท่ากับ 1,402
ล้ านบาท แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึง่ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 2,107 ล้ านบาท ลดลง
ร้ อยละ 33
 ปี 2559 บริ ษัทฯ มีการเปิ ดโครงการใหม่ ได้ แก่ โครงการ NC on Green Charm ประเภท
บ้ านเดี่ย ว จ านวน 109 ยูนิต มูล ค่ารวม 1,017 ล้ านบาท ซึ่งได้ รับ การตอบรั บ ที่ ดีจ าก
ลูกค้ า
 เป้าหมายการดาเนินงานปี 2560 : บริ ษัทฯตังเป้
้ าหมายยอดขายที่ 2,750 ล้ านบาท และ
ตังเป้
้ าการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ 1,700 ล้ านบาท ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 4 โครงการ
มูลค่ารวม 3,700 ล้ านบาท ประเภทแนวราบ ได้ แ ก่ โครงการบ้ านระดับราคาต่ากว่า 5
ล้ านบาท จานวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 2,600 ล้ านบาท และโครงการบ้ านระดับราคา
สูงกว่า 5 ล้ านบาท จานวน 1 โครงการ รวมมูลค่า 1,100 ล้ านบาท
 ความคืบหน้ าของการเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การ ทุ จริ ต (CAC) ปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศเจตนารมณ์ เข้ าเป็ น หนึ่งในแนวร่ วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสาคัญ กับ โครงการแนวร่ วมปฏิ บัติ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ า นการทุ จ ริ ต เป็ น อย่ างยิ่ ง โดยบริ ษั ท ฯ มี
นโยบายการต่อต้ านการทุจ ริ ต ตัง้ แต่ปี 2549 และพัฒ นามาอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริ มให้ บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ในทุก รู ป แบบ อีก ทัง้ ปลูก ฝั งการปฏิ บัติห น้ าที่ ตลอดจนการประกอบธุ รกิ จด้ วยความ
ซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดนโยบายการป้ องกัน และต่อต้ านการทุจริ ต ไว้ ใน
จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิ จ ซึ่งบุคลากรทุกระดับของบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิ บัติตาม
อย่างเคร่ งครัด
และในปี 2560 บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่างด าเนิ น การพิ จ ารณาแบบประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ
มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น อย่างจริ งจัง อีกทัง้ สนับ สนุน ให้ กรรมการได้ ส มัครเข้ า
อบรมหลัก สูต ร ELP 7/2017 ซึ่งเป็ น หลัก สูตรส าหรั บ กรรมการหรื อผู้ บ ริ ห าร จัด โดย
สถาบัน IOD เพื่อเป็ นแนวทางการป้องกันการทุจริ ตในองค์กร รวมถึงบทบาทสาคัญใน
การวางนโยบาย มอบหมาย และผลักดันให้ เกิดการดาเนินธุรกิจที่โปร่ งใส อันนามาซึ่ง
ความยัง่ ยืนในระยะยาวของบริ ษัท
อีกทัง้ บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางรับข้ อร้ องเรี ยนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็ วเป็ น
ธรรม โดยมุง่ หวังว่าพนักงานทุกคนจะร่ วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
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และในปี 2559 พบว่า ไม่มีข้อร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
การกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปั ญหา
หรื อข้ อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสาคัญ เกี่ ยวกับการดาเนิ นคดีที่เกี่ ยวข้ องกับการการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นต่อผู้ถือ
หุ้น และประชาชนทั่วไป ผ่ านทางเว็บไซต์ บ ริ ษัท รายงานประจาปี และรายงานความ
ยัง่ ยืน เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จานวน 1 ราย ดังนี ้
1) คุณ กัญ ญา บุ ญ สุภ าพร สมาคมส่งเสริ มผู้ ล งทุน ไทย : ได้ ส อบถาม ดังนี ้ 1. ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับปี นี ้ด้ อยกว่าปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ าคงเหลือที่เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา
จาก 400 ล้ านบาท เป็ น กว่า 600 ล้ านบาท อยากทราบว่าคณะกรรมการบริ ห ารมีแผนปรั บ ปรุ งในส่วนนี ้
อย่างไร 2.ในส่วนของกาไรในแต่ละธุระกิจ จะเห็นได้ วา่ มี 3 ธุรกิจที่ขาดทุน อาทิ ธุรกิจให้ เช่า ธุรกิจรับเหมา เป็ น
ต้ น อยากทราบว่าบริ ษัทมีแผนปรับในเรื่ องดังกล่าวนี ้อย่างไร และ 3) หนี ้สินในงบการเงิน จะพบว่ามีหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยประมาณ 2,100 ล้ านบาท หนี ้สินระยะสัน้ 1,500 ล้ านบาท หนี ้สินระยะยาว 600 ล้ านบาท และ
ในช่วงนี ้มีแนวโน้ มที่จะเกิดดอกเบี ้ยขาขึ ้น อยากทราบว่าบริ ษัทมีแผนในเรื่ องนี ้อย่างไร
ประธานกรรมการบริ หาร ได้ ตอบคาถาม สรุ ปสาระสาคัญดังนี ้ : สาหรับสินค้ าคงเหลือหลัก
มาจาก โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนี ยม พัทยา เนื่ องจากเพิ่ งสร้ างเสร็ จในปี ที่ผ่านมา โดยอยู่ระหว่างการ
ทยอยขาย และโอนกรรมสิทธิ์
บริ ษัทฯ เคยให้ บริ ษัทในเครื อ ซึง่ เป็ นบริ ษัทรั บเหมาก่อสร้ าง ให้ เช่า รั บเหมาก่อสร้ างให้ กับ
ลูกบ้ าน และทาโครงการร่ วมกับบริ ษัทอื่นๆ ทาให้ มีเงินที่ก้ จู ากบริ ษัทแม่และค้ างอยู่ ทาให้ มีภาระดอกเบี ้ยที่ต้อง
จ่าย ส่งผลให้ มีผลขาดทุนมากขึ ้น บริ ษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการแก้ ไข สาหรับธุรกิจให้ เช่านัน้ เกิด
จากเงินลงทุนในการ Renovate อพาร์ ทเม้ นท์ เพื่ อนากลับมาให้ เช่า ทาให้ เป็ นต้ นทุนที่ สูง แต่เนื่ องจากเป็ น
ทาเลที่ดี ทาให้ ขณะนี ้มีลกู ค้ าเข้ ามาใช้ บริ การอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ มีรายได้ กลับเข้ ามา ค่าเสื่อมก็จะลดลงไป
และกลายเป็ นกาไรในที่สดุ
ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีหนี ส้ ินระยะสันค่
้ อนข้ างสูง แต่บริ ษัทฯ ได้ เจรจากับธนาคารเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว สามารถแปลงจากหนี ้สินระยะสันให้
้ เป็ นหนี ้สินระยะยาวได้ ทงหมด
ั้
800 ล้ านบาท ทาให้ เรื่ องนี ้
ไม่น่ากังวล และในปั จจุบัน บริ ษัทมีนโยบายระบายสินค้ าคงเหลือ เพื่ อลดภาระต้ นทุนดอกเบี ย้ คาดว่าปี นี ้
หนี ้สินจะลดลงอีก 500-600 ล้ านบาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจาปี
ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทประจาปี สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปสาระสาคัญดังนี ้
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ได้ ทาการตรวจสอบงบการเงิน ประจาปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้ ให้ ความเห็น ว่า “งบการเงิ นแสดงฐานะการเงิ น ผล
การดาเนิ นงาน การเปลี ่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงิ นสด ถู กต้องตามที ่ควรในสาระสาคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ” ตามรายละเอียดที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อน
การประชุม ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ
-

รายการที ส่ าคัญในงบแสดงฐานะการเงิ น

-

รายการที ส่ าคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

- สรุปอัตราส่วนที ส่ าคัญทางการเงิ น
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษัท ฯ มีสิ น ทรั พ ย์ รวม 5,097 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 83 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.65 เนื่องจากสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 และ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 บริ ษั ท ฯ มี สิ น ค้ าคงเหลื อ
จ านวน 623 ล้ านบาท และ 445 ล้ า นบาท ตามล าดับ คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นร้ อยละ 12.2 และร้ อยละ 8.9 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยสินค้ าคงเหลือหลักมาจากโครงการดิอาร์ มองต์ เชียงใหม่ และโครงการเนทูเรซ่า
คอนโดมิ เนี ย ม พัท ยา เนื่ องจากสร้ างเสร็ จ ทยอยโอนกรรมสิ ท ธิ์ ได้ ในระหว่างงวด อย่ างไรก็ ต ามบริ ษั ท มี
นโยบายระบายสินค้ าคงเหลือเพื่อลดภาระต้ นทุนดอกเบี ้ย และเพิ่มสภาพคล่องในการดาเนินงาน
บริ ษัทฯ มีต้นทุนการพัฒ นาที่ ดินและที่ ดินรอการพัฒ นารวมจานวน 4,073 ล้ านบาท
(คิดเป็ นสัดส่วนต้ นทุนการพัฒนาที่ดิ นร้ อยละ 51 และที่ดินรอการพัฒนาร้ อยละ 29 ของสินทรัพย์รวม) ลดลง
62 ล้ านบาท หรื อลดลง ร้ อยละ 1.5 จากปี 2558
ในระหว่างปี บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อที่ดินเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคตได้ แก่ ที่ดินที่
คลองสี่ จังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่า 14 ล้ านบาท และวัชรพลจตุโชติ รวมมูลค่า 232 ล้ านบาท โอนกรรมสิทธิ์ใน
ปี 2559
ที่ดินรอพัฒนาที่โอนไปเป็ นต้ นทุนการพัฒนาที่ดินระหว่างปี 2559 ได้ แก่ โครงการ NC
on Green Charm มูลค่ารวม 67 ล้ านบาท
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีหนี ้สินรวม 2,632 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 จานวน 69 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาวจากสถาบั
้
น
การเงินและเงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ ้น
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โดยมีหนีส้ ินหมุนเวียนเพิ่ มขึน้ 3 ล้ านบาท หรื อเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 0.2 เนื่ องจากเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น 311 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 36 และเงินกู้ยืมระยะสันจากกรรมการ
้
เพิ่มขึ ้น 17 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท มี ส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558
เท่ากับ 2,465 ล้ านบาท และ 2,452 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1
 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ ของบริ ษัททังจ
้ านวนมาจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีรายได้ จากการขายบ้ าน
จัดสรรพร้ อมที่ดินเป็ นหลัก
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 1,436 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึง่ มีรายได้ รวม
2,137 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 33 เนื่องจากรายได้ จากการขายลดลง 701 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 33
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขาย 1,402 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมี
รายได้ จากการขาย 2,107 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 33 เนื่องจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง
ปี 2559 บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายบ้ านจัดสรรพร้ อมที่ ดินประเภทบ้ านเดี่ยว ที่
ร้ อยละ 36 รองลงมา คือประเภทอาคารชุด ร้ อยละ 28 , อาคารทาวน์เฮ้ าส์ ร้ อยละ 21 และบ้ านแฝด ร้ อยละ 15
ขณะที่ในปี 2558 บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากประเภทบ้ านเดี่ยวที่ร้อยละ 40, ทาวน์เฮ้ าส์
ร้ อยละ 27, อาคารชุด ร้ อยละ 18 และบ้ านแฝด ร้ อยละ 15
พร้ อมอยู่

ในปี 2559 บริ ษัท มีสัดส่วนรายได้ จากการขายตามลักษณะคาสั่งซื อ้ ของลูก ค้ า บ้ าน
บ้ านสร้ างก่อนขาย และบ้ านสัง่ สร้ าง เท่ากับร้ อยละ 78 ร้ อยละ 8 และร้ อยละ 19 ตามลาดับ

ขณะที่ในปี 2558 มีสดั ส่วนบ้ านพร้ อมอยู่ บ้ านสร้ างก่อนขาย และบ้ านสัง่ สร้ าง เท่ากับ
ร้ อยละ 63 ร้ อยละ 8 และร้ อยละ 29 ตามลาดับ
อัตราต้ นทุนขายเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 66.84 ในปี 2558 เป็ นร้ อยละ 67.45 ในปี 2559
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในการขาย 176 ล้ าน
บาท ลดลง 54 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 24 จากปี 2558 เนื่องจากค่าใช่จ่ายภาษี ธุรกิจเฉพาะ , ค่าธรรมเนียม
โอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายลดลง
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 171 ล้ านบาท ลดลง 10 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 6 เนื่องจาก
ค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรลดลง
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงิน ได้ ลดลง 31 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 86 จากปี 2558 เนื่ องจากมี
กาไรสุทธิลดลง
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ 20 ล้ านบาท เทียบกับ ปี 2558 ซึง่
มีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ 125 ล้ านบาท ซึง่ ลดลง 105 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 84
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ ได้ แก่ อัตราส่วนหนี ส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2559
อยู่ที่ 1.07 จาก 1.05 เท่ า ในปี 2558 แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเสี่ย งที่ บริ ษัท
ยอมรับได้ ไม่สงู กว่าค่าเฉลี่ยกลุม่ บริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ และอัตรากาไรขันต้
้ น ปี 2559 มีอตั ราอยู่ที่ 32%
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง
ลงมติดงั นี ้
เห็นด้ วย
955,815,807 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9529
ไม่เห็นด้ วย

73,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0077

งดออกเสียง

377,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0394

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2559 และการงดจ่ ายเงินปั น
ผล

ประธานกรรมการบริ ห ารเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารจัด สรรก าไรจากผลการ
ดาเนินงานปี 2559 และการงดจ่ายเงินปั นผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี ้
ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญ ญั ติบ ริ ษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับ ของ
บริ ษัทข้ อ 51 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทจะมีข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ ต้องมีทนุ สารองมากกว่านัน้
จากผลการดาเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทมีผลกาไรสุทธิจานวน
25,361,119.53 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็น ควรเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถื อหุ้น พิ จารณาจัดสรรเงิ น
สารองตามกฎหมาย จานวน 1.3 ล้ านบาท สาหรับผลประกอบการปี 2559 ทาให้ งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทมี
ทุน ส ารองตามกฎหมาย 68,050,000 บาท คิด เป็ น อัตราร้ อยละ 5.46 ของทุ น จดทะเบี ย น (บริ ษั ท มีทุ น จด
ทะเบียน 1,245,284,305 บาท)
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และ
สารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่าง ๆ มาพิจ ารณาประกอบ เช่น
ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของบริ ษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการ
บริ หารงานของบริ ษัท โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จากผลการดาเนิ น งานในปี 2559 ที่ ผ่านมางบการเงินรวมของบริ ษัทมีผลกาไรสุท ธิ
จานวน 20,393,705.92 บาท
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ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทสาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2559 เนื่องจากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ใช้ จ่ายในการดาเนินงานของบริ ษัท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมตั ิการจัดสรรกาไร และงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผ้ ูถือหุ้นออก
เสียงลงมติดงั นี ้
เห็นด้ วย

955,815,807 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9902

ไม่เห็นด้ วย

73,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0077

งดออกเสียง

20,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0021

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มั ติก ารแต่ งตั ง้ ผู้ ส อบบั ญ ชี และก าหนดค่ าตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี
ประจาปี 2560

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี ้
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 120 ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุม
สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นแต่ งตัง้ ผู้ ส อบบัญ ชี แ ละก าหนดค่ าสอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ทุ ก ปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ให้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยนายพีระเดช พงษ์ เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรื อ
นางสาววัน นิ สา งามบัวทอง ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตเลขที่ 6838 หรื อนายพจน์ อัศวสัน ติชัย ผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุญ าตเลขที่ 4891 เป็ นผู้สอบบัญชี งบการเงินบริ ษัทประจาปี 2560 และในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญ ชีดงั กล่าว ไม่
สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ได้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จะกาหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้ เป็ นผู้
ดาเนินงานแทน
เนื่องจากมีความเห็นว่า บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นบริ ษัทสอบบัญชีที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ ในการตรวจสอบบริ ษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้ าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี
และผู้สอบบัญ ชี ทัง้ 3 ราย ตลอดจนบริ ษัท สอบบัญ ชี ธรรมนิ ติ จากัด ไม่มีความสัมพัน ธ์ หรื อรายการที่ อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทแต่อย่างใด
ทัง้ นี ้ กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 1,250,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็ น
อัตราเดียวกันกับปี 2559
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560 ตามที่เสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี ้
เห็นด้ วย

955,815,807 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9529

ไม่เห็นด้ วย

73,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0077

งดออกเสียง

377,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0394

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม
วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาปี
2560

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการ
้
ที่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2560 โดยแถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับ ของบริ ษัทข้ อ 18 ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครั ง้ กรรมการจะต้ องออกจาก
ตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จานวนใกล้ เคีย งที่ สุดกับ ส่ วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งในปี แ รก และปี ที่ ส องภายหลังจด
ทะเบียนบริ ษัท ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง โดยกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และ
คณะกรรมการเสนอให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1. ดร.พิบลู ย์
ลิมประภัทร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายกอบศักดิ์
พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายสมเชาว์
ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาคุณสมบัติ
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็ นรายบุคคลแล้ วว่ า เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการ
ครบถ้ วนตามที่ ได้ กาหนดไว้ ในกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง และมีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้ 3
ท่าน ดังกล่าว กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ กรรมการที่ ต้องออกตามวาระในปี 2560 จานวน 3
ท่าน ได้ แก่ 1) ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการ และกรรมการอิสระ 2) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ
และกรรมการอิสระ 3) นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กลับ เข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมี
รายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้
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1) ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร
เห็นด้ วย

กรรมการ และกรรมการอิสระ

956,172,282 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9902

ไม่เห็นด้ วย

74,025 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0077

งดออกเสียง

20,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0021

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม

2) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
เห็นด้ วย

กรรมการ และกรรมการอิสระ

956,172,282 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9902

ไม่เห็นด้ วย

74,025 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0077

งดออกเสียง

20,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0021

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

932,760,117 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.5419

73,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0077

23,432,690 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.4504

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม

3) นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2560 โดยแถลงให้ ที่ประชุมทราบว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมหรื อผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์ แ ละจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาแล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติค่าเบี ย้ ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการ
2. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
(โดยไม่มีคา่ ตอบแทนรายปี สาหรับกรรมการ)
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50,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม

3. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
4. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
5. ค่าตอบเเทนรายปี ประธานกรรมการ
440,000 บาท ต่อปี
6. ค่าตอบแทนรายปี กรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
7. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
8. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
9. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
10.ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
11.โบนัสจากผลการดาเนินงาน
-ไม่มี12.สิทธิประโยชน์อื่น
-ไม่มีมีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จานวน 1 ราย ดังนี ้
1) คุณกัญญา บุญสุภาพร สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย : ได้ แสดงความคิดเห็น ดังนี ้ บริ ษัทฯ
ควรระบุคา่ ตอบแทนประจาปี ที่แสดงในรายงานประจาปี 2559 หน้ า 55
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ ป ระชุม มีม ติเป็ น เอกฉัน ท์ อนุ มัติให้ ก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ตามที่เสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี ้
เห็นด้ วย

955,815,807 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9529

ไม่เห็นด้ วย

430,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0450

งดออกเสียง

20,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0021

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานกรรมการบริ หารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในเรื่ องต่าง ๆ

ในระหว่างการประชุมมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ มเติม ทาให้ มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง 19
ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 70,550,739 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 40 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 885,715,568 นับ
จานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 956,266,307 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 76.79 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติม หรื อเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม
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ปิ ดประชุมเวลา 15.36 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ )

ลงชื่อ ___________________________ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ )

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
( นางน ้าเพชร ตันตะวิริยะ)
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3

ประวัตผิ ้ ูได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารั บการเลือกตัง้ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตาแหน่ งปั จจุบัน

วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน
การอบรมกับสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
การถือหุ้นใน NCH1
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

: นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
: กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การสายบริ หาร
: 1 กุมภาพันธ์ 2504
: 57 ปี
: ไทย
:
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
:
 Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 81/2549
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 8/2547
 Board Performance Evaluation ปี 2547
27 พฤศจิกายน 2546
14 ปี 5 เดือน / 7 วาระ
0.04%
 ไม่มี
 ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
 ไม่มี
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่อง
 ไม่มี
กับธุรกิจที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
ประสบการณ์ การทางาน
: 2560-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การ
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2554-2560
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
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และรองกรรมการผู้จดั การสายบริ หาร
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2550-2554
กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การ สายบริ หาร
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2546-2550
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การ สายบริ หาร
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2537-2546
รองกรรมการผู้จดั การ สายบริ หาร
บจก. เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560

 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5/6 ครัง้

:

 ไม่มีความเป็ นอิสระ เนื่องจากเป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ

ความเป็ นอิสระตามเกณฑ์ ท่ บี ริษัทฯ กาหนด2

หมายเหตุ :
1. จานวนหุ้นของ NCH ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้ องตามมาตรา 258 คือ คูส่ มรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
และ นิติบคุ คลที่ถือหุ้นเกิน 30%
2. นิยามกรรมการอิสระ บริ ษัท เอ็น.ซี.เฮาส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6
3. เหตุผลในการเสนอขอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ดารงตาแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี
เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง : คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็น
ว่า นายวิเชี ยร ศิลาพัชรนันท์ เป็ นผู้มีคุณ สมบัติการเป็ นกรรมการตามที่ กฏหมายกาหนด ตลอดจนมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งคุณสมบัติดงั กล่าว มีความสาคัญกับบริ ษัทเป็ น
อย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ ได้ ให้ ความเห็นและ
ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตังกรรมการที
้
่
มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัทโดยตรง คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
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ประวัตผิ ้ ูได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารั บการเลือกตัง้ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตาแหน่ งปั จจุบัน

วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน
การอบรมกับสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
การถือหุ้นใน NCH1
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

: นายรั งสรรค์ นันทกาวงศ์
: กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
: กรรมการ
กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ 1
: 3 ตุลาคม 2504
: 57 ปี
ไทย
:
 ปริ ญญาโท การวางผังเมือง สถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
:
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116/2552
 Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand
ปี 2548

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
27 พฤศจิกายน 2546
14 ปี 5 เดือน / 7 วาระ
 ไม่มี
 ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

 บจก.เอ็น.ซี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์
 บจก.ควอลิตี ้ ลิฟวิ่งแมเนจเม้ นท์

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่อง
 ไม่มี
กับธุรกิจที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
ประสบการณ์ การทางาน
: 2560-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การ
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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2546-2560

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ 1
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2541-ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เอ็น.ซี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ / รับจ้ างบริ หารโครงการบ้ าน
จัดสรร
2541-ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
บจก. ควอลิตี ้ ลิฟวิง่ แมเนจเม้ นท์ / รับจ้ างบริ หารชุมชนในโครงการ
บ้ านจัดสรรและบริ หารงานนิติบคุ คลอาคารชุด
2551-2554
นายกสมาคมบริ หารทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
สมาคมบริ หารทรัพย์สนิ (PMA) / สมาคม
2537-2546
รองกรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั กิ าร 1
บจก. เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560

 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6/6 ครัง้

:

 ไม่มีความเป็ นอิสระ เนื่องจากเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ

ความเป็ นอิสระตามเกณฑ์ ท่ บี ริษัทฯ กาหนด2

หมายเหตุ :
1. จานวนหุ้นของ NCH ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้ องตามมาตรา 258 คือ คูส่ มรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
และ นิติบคุ คลที่ถือหุ้นเกิน 30%
2. นิยามกรรมการอิสระ บริ ษัท เอ็น.ซี.เฮาส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6
3. เหตุผลในการเสนอขอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิ จารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ดารงตาแหน่งกรรมการมา
เกิน 9 ปี เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ : คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรร
หาแล้ ว เห็ น ว่า นายรั งสรรค์ นัน ทกาวงศ์ เป็ น ผู้ มีคุณ สมบัติก ารเป็ น กรรมการตามที่ ก ฏหมายก าหนด
ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงิน ซึง่
คุณ สมบัติดังกล่าว มีความสาคัญ กับ บริ ษัท เป็ นอย่า งมาก ตลอดระยะเวลาของการดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการ นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ ได้ ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทมาโดยตลอด
และเพื่ อมิให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตังกรรมการที
้
่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่
เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัทโดยตรง คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้
นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
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ประวัตผิ ้ ูได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารั บการเลือกตัง้ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตาแหน่ งปั จจุบัน

วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน
การอบรมกับสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
การถือหุ้นใน NCH1
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

: นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
: กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หาร และรองกรรมการผุ้จดั การ สายปฏิบตั ิการ 2
: 6 พฤษภาคม 2511
: 49 ปี
: ไทย
:
 Master of Management (SASIN) Chulalongkorn
University,2548
:
 Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 90/2550
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 8/2547
27 พฤศจิกายน 2546
14 ปี 5 เดือน / 6 วาระ
2.38%
 ไม่มี
 ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
 บจก. เอ็น.ซี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่อง
 ไม่มี
กับธุรกิจที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
ประสบการณ์ การทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
กรรมการ
: 2560-ปั จจุบนั
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2554-2560
กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หาร
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และรองกรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ 2
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2546-2554
กรรมการ กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ 2
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2541-ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เอ็น.ซี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ / รับจ้ างบริ หารโครงการบ้ าน
จัดสรร
2537-2546
รองกรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ 2
บจก. เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560

 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6/6 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้

:

 ไม่มีความเป็ นอิสระ เนื่องจากเป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ

ความเป็ นอิสระตามเกณฑ์ ท่ บี ริษัทฯ กาหนด2

หมายเหตุ :
1. จานวนหุ้นของ NCH ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้ องตามมาตรา 258 คือ คูส่ มรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
และ นิติบคุ คลที่ถือหุ้นเกิน 30%
2. นิยามกรรมการอิสระ บริ ษัท เอ็น.ซี.เฮาส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6
3. เหตุผลในการเสนอขอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ดารงตาแหน่งกรรมการมาเกิน
9 ปี เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง : คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
แล้ ว เห็ น ว่า นายสมนึ ก ตัน ฑเทอดธรรม เป็ น ผู้ มีคุณ สมบัติก ารเป็ น กรรมการตามที่ ก ฏหมายก าหนด
ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงิน ซึง่
คุณ สมบัติดังกล่าว มีความสาคัญ กับ บริ ษัท เป็ นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการ นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ได้ ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ แก่บริ ษัทมาโดย
ตลอด และเพื่ อ มิ ใ ห้ บริ ษั ท สู ญ เสี ย โอกาสในการเลื อ กตั ง้ กรรมการที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัทโดยตรง คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแต่งตัง้ นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4

ตารางเปรียบเทียบการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อที่ 36
เพื่อให้ ข้อบังคับของบริ ษัทฯ สอดคล้ องกับคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง การ
แก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 100 (ความใหม่ แก้ ไขโดยคาสั่ง
หัวหน้ า คสช.ที่ 21/2560)
“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ ุนนับ
รวมกั น ได้ ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละสิ บ ของ
จ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ ายได้ ทั ้งหมด จะ
เข้ าชื่ อกันท าหนังสื อขอให้ คณะกรรมการ
เรี ยกประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่ อใดก็ ได้ แต่ต้ องระบุ เรื่ องและ
เหตุ ผลในการที่ ขอให้ เรี ย กประชุ มไว้ ให้
ชั ด เจนในหนั งสื อดั งกล่ าวด้ วย ในกรณี
เช่ นนี ้ คณะกรรมการต้ องจั ดให้ มี การ
ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นภายในสี่ สิ บห้ าวั นนั บ
แต่ วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้
มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ ง ผู้ ถื อหุ้ นทั ง้ หลายซึ่งเข้ าชื่ อกัน
หรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้น
ตามที่ บังคับไว้ นัน้ จะเรี ยกประชุมเองก็ ได้
ภายในสี่ สิ บห้ าวันนับแต่ วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณี เช่นนี ้ ให้
ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่ ค ณ ะ
กรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ อง
รั บผิ ดชอบค่าใช้ จ่ ายอันจ าเป็ นที่ เกิ ดจาก
การจัดให้ มีการประชุมและอานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้
ถือหุ้นที่ เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น

ข้ อบังคับของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ่ งิ จากัด (มหาชน)
ข้ อที่ 36 (ความเดิม)
ข้ อที่ 36 (ที่ขอแก้ ไข)
“ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่ง
(1) ครั ง้ การประชุ ม เช่ น ว่ า นี ใ้ ห้ เรี ย กว่ า
“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว
ให้ จดั ให้ มีขึน้ ภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวัน
สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้
ถื อ หุ้ นคราวอื่ น ๆ ให้ เรี ยกว่ า “ประชุ ม
วิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ย กประชุ ม
วิ สามัญ เมื่ อใดก็ ได้ สุ ดแต่ จะเห็ นสมควร
หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ ายได้ ทัง้ หมด หรื อจานวนผู้ถือหุ้น
ไม่ น้ อยกว่ ายี่ สิ บ ห้ า (25) คน ซึ่ งมี ห้ ุ นนั บ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ ทัง้ หมด เข้ าชื่ อกัน
ท าหนั ง สื อ ในฉบั บ เดี ยวกั น ร้ องขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดย
ในหนังสือร้ องขอนัน้ จะต้ องระบุว่าให้ เรี ยก
ประชุ ม เพื่ อการใดไว้ ให้ ชั ด เจน คณ ะ
กรรมการต้ องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1)
เดือน นับแต่ วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น”
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“คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้
ถื อหุ้ นเป็ นการประชุมสามัญประจ าปี
ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ น้ สุดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือ
หุ้ นคราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ าวแล้ ว ให้
เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็
ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคน
หนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ ุนนับรวมกัน
ได้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละสิบ ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ ายได้ ทงั ้ หมด จะเข้ าชื่อกัน
ท าหนั งสื อขอให้ คณะกรรมการเรี ย ก
ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผล
ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนั งสื อ ดั งกล่ าวด้ วย ในกรณี เช่ น นี ้
คณ ะกรรมการต้ องจั ด ให้ มี การ
ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นภายในสี่ สิ บ ห้ าวั น
นั บแต่ วั นที่ ได้ รั บหนั งสื อจากผู้ ถื อ
หุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัด
ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึง่ ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อ
กั น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ นคนอื่ น ๆ รวมกั น ได้

ตามวรรคสองครั ง้ ใดจ านวนผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง
มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรค
สองต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้นจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นัน้
ให้ แก่บริ ษัท”

จ านวนหุ้ นตามที่ บั งคับไว้ นั น้ จะเรี ยก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่
วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี เช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้
ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดย
บริ ษั ท ต้ องรั บ ผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่ า ยอั น
จาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุม
ผู้ถื อหุ้นที่ เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้
ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผู้ถือ
หุ้ นซึ่ งมาร่ วมประชุ มไม่ ค รบเป็ นองค์
ประชุมตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับข้ อ
36 ผู้ ถื อหุ้ นตามวรรคสามต้ องร่ วมกั น
รับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการ
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ในครั ง้ นั น้ ให้ แก่
บริ ษัท”
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5

ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ
ตาแหน่ ง
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัตกิ ารศึกษา

ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
21 เมษายน 2483
78 ปี
ไทย
89/42 หมูท่ ี่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุ งเทพฯ

 Ph.D. University of Illinois
 M.A. (ECON) University of Philippines
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเข้ าอบรมหลักสูตร สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 1/2547
 Board & CEO Assessment รุ่ นที่ 2/2546
 Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 19/2545
 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 3/2544
จานวนปี /วาระที่เป็ นกรรมการ 10 ปี 11 เดือน / 4 วาระ
ประสบการณ์ การทางาน
 2551 – ปั จจุบนั กรรมการ หลักสูตรโครงการปริ ญญาเอก
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
 2550 – ปั จจุบนั กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
 2550 – ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริ ษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
 2547 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา
บริ ษัท โรงพยาบาลลาดพร้ าว จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา
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การเข้ าร่ วมประชุมปี พ.ศ. 2560
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6/6 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในวาระการประชุม
 ไม่มี
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ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ
ตาแหน่ ง
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
13 พฤษภาคม 2492
69 ปี
ไทย
916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงศ์ 21แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ

ประวัตกิ ารศึกษา
 Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL,
USA
 เนติบณ
ั ฑิต สมัยที่ 25 สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตสภา
 ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 2539
 หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริ หารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่ นที่ 4/2536
การเข้ าอบรมหลักสูตร สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 53/2548
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 7/2547
จานวนปี / วาระที่เป็ นกรรมการ 14 ปี 5 เดือน / 7 วาระ
ประสบการณ์ การทางาน
 2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
 2546 – 2551
รองกรรมการผู้จดั การ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
 2546 - 2550
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- 32 -

การเข้ าร่ วมประชุมปี พ.ศ. 2560
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6/6 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในวาระการประชุม
 ไม่มี
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ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ
ตาแหน่ ง
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัตกิ ารศึกษา

นายวิจิตร วิชยั สาร
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
27 เมษายน 2489
72 ปี
ไทย
114 ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง ปทุมธานี

 The Executive Master of Business Administration (EMBA)
Asian Institute of Technology (AIT)
 ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรพัฒนาผู้บริ หารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปรอ. รุ่ นที่ 42)
 ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management
การเข้ าอบรมหลักสูตร สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 96/2550
 Finance for Non-finance Director (FND) รุ่ นที่ 38/2550
 Understanding the Financial Statement (UFS) รุ่ นที่ 12/2550
 Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 20/2550
 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุ่ นที่ 2/2551
 IT Governance : A Strategic Part Forward
จานวนปี /วาระที่เป็ นกรรมการ 10 ปี 6 เดือน / 4 วาระ
ประสบการณ์ การทางาน
 2550 – ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
 2549 - 2551
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
 2547 - 2549
ผู้วา่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
 2546 - 2547
ผู้วา่ ราชการจังหวัดปทุมธานี
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 2544 - 2546
ผู้วา่ ราชการจังหวัดสตูล
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมปี พ.ศ. 2560
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6/6 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
 ไม่มี
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6
นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ่ งิ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรื องานใดอันเกี่ยวข้ อง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจโดยอิสระของตน กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
1. ถื อ หุ้ น ไม่ เกิ น ร้ อยละ 1 ของทุ น ช าระแล้ วของบริ ษั ท บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ บริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. เป็ น กรรมการที่ ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ ห ารงานไม่ เป็ น ลูก จ้ าง พนัก งาน หรื อที่ ป รึ กษาที่ ได้ รั บ
เงินเดือนประจาจากบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท
3. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมทังในด้
้ านการเงินและ
การบริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท
4. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผู้เกี่ยวข้ อง หรื อญาติสนิทของผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
5. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6. สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ แสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บ ริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
บริ ษัท รวมทังที
้ ่เกี่ยวข้ อง หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ทังนี
้ ้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวสอดคล้ องตามข้ อกาหนดขันต
้ ่าของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ได้ กาหนดไว้
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 7

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

(1)

ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

.
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้

(3)

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)
(1)
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต
(2)
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต
(3)
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

.
.

อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด

.
.
.
หุ้น

ปี
.
หรื อ
ปี
.
หรื อ
ปี
.
หรื อ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า
ในการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้ น ประจ าปี 2561 ของบริ ษั ท เอ็น .ซี . เฮ้ าส์ ซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) ในวัน ศุก ร์ ที่ 20
เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย ( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย ( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย ( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 และการงดจ่ ายเงิน
ปั นผล
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย ( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง
( ) การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
กรรมการ
( ) เห็นด้ วย ( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง
2. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ
( ) เห็นด้ วย ( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
( ) เห็นด้ วย ( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย ( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย ( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อที่ 36
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย ( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย ( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง
(5)
(6)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือ
ว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุ ไว้ ไม่ชัดเจน
หรื อในกรณี ที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึ ง
กรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................ ผู้มอบฉันทะ
( ......................................................... )
ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )
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หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน
เสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการ
้
สามารถเลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถ
ระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ่ งิ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้ อง
เมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ
10210 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่

เรื่ อง
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง

.

วาระที่

เรื่ อง
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง

.

วาระที่

เรื่ อง
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง

.

วาระที่

เรื่ อง
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย ( ) งดออกเสียง

.

วาระที่

เรื่ อง การแต่งตังกรรมการ
้
( ) การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย
( ) การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
( ) เห็นด้ วย ( ) ไม่เห็นด้ วย

( ) งดออกเสียง

.
( ) งดออกเสียง
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ชื่อกรรมการ
( ) เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
( ) เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
( ) เห็นด้ วย

.
( ) ไม่เห็นด้ วย

( ) งดออกเสียง
.

( ) ไม่เห็นด้ วย

( ) งดออกเสียง
.

( ) ไม่เห็นด้ วย

( ) งดออกเสียง

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุก
ประการ

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

ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 8

ข้ อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการ
ข้ อ 15. บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย ห้ า (5) คน และให้ คณะกรรมการ
เลือกตังกรรมการด้
้
วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่น
ตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
อง
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้ อ 16. ผู้เป็ นกรรมการของบริ ษัท ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ

2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ ในกรณี ที่เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูใดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้
บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ ู
เป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

3)

ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียง
ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้
จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ห ลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่ อยู่ในตาแหน่งนานที่ สุดเป็ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 34. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมหรื อผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่
อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริ ษัท
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ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับการ
เลื อกตัง้ เป็ น กรรมการ ในอัน ที่ จะได้ รับ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่ เป็ นพนักงาน หรื อ
ลูกจ้ างของบริ ษัท
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองจะต้ อ งไม่ ขั ด หรื อ แย้ งกั บ การด ารง
คุณสมบัติของ
กรรมการที่เป็ นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จัดขึน้ ณ ท้ องที่อันเป็ นที่ ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ ของบริ ษัท หรื อจังหวัด
ใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้ อ 36. ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่ง (1) ครั ง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ ห้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ ุน
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อจานวนผู้ถือหุ้นไม่
น้ อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยใน
หนังสือร้ องขอนันจะต้
้
องระบุว่าให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้ ชัดเจน คณะกรรมการต้ องจั ดประชุม
ภายใน หนึง่ (1) เดือนนับจากวันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 37. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุใ ห้ ชัดเจนว่าเป็ น เรื่ องที่ เสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุ มัติ หรื อเพื่ อพิ จ ารณา พร้ อมทัง้ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถื อหุ้ น และนายทะเบี ย นบริ ษัท มหาชนจ ากัดทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิ มพ์
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่ วมประชุมไม่
น้ อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และจะต้ องมีห้ ุน
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ป รากฏว่าการประชุมผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง
จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้
ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
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ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้
การมอบฉันทะจะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัท
มหาชนจากัดกาหนด โดยมอบให้ แก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ
สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก.
ข.
ค.

จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้
ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ ทัง้ หมด อาจ
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื่ อง
ที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้ องเลื่อนพิ จารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และ
เวลาที่ จะประชุมครั ง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสื อนัดประชุมระบุส ถานที่ วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิ มพ์ ไม่น้ อยกว่าสาม (3) วัน ก่ อนประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่
อาจปฏิ บัติหน้ าที่ ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้ าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ (1) เสียงต่อหนึง่ (1) หุ้น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือ หุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกาหนดไว้
เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อกรณีอื่นตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หรื อในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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ก.
ข.
ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
การซื ้อหรื อโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
การทา แก้ ไข หรื อเลิ กสัญ ญาเกี่ ย วกับการให้ เช่ากิ จการของบริ ษัท ทัง้ หมดหรื อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
การเพิ่มทุน และการลดทุน
การออกหุ้นกู้
การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท

เงินปั นผล และเงินสารอง
ข้ อ 48. ห้ ามมิ ใ ห้ ประกาศอนุ ญ าตจ่ า ยเงิ น ปั นผล นอกจากโดยมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ มติ ข อง
คณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปั นผลให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงิ น
ปั นผลนันทางหนั
้
งสือพิมพ์เป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้ มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ที่มีมติเช่นว่านัน้
ข้ อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า
บริ ษัทมีกาไรพอสมควรที่จะกระทาเช่นนันได้
้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
ข้ อ 50. เงินปั นผลนัน้ ให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้
สาหรับหุ้นบุริมสิทธิ
ข้ อ 51. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ ถื อหุ้นลงมติให้ จัดสรร
เงินทุนสารองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริ ษัทด้ วยก็ได้
เมื่อบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตาม
กฎหมายและทุนสารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทได้
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สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้ อ 53. รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้ อ 54. คณะกรรมการจะต้ องจัด ให้ มี ก ารท า และเก็ บ รั ก ษาบัญ ชี ตลอดจนการสอบบัญ ชี ไว้ ให้ ถู ก ต้ องตาม
กฎหมายว่าด้ วยการนัน้
ข้ อ 55. คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้ อยครัง้ หนึ่งในรอบสิบสอง
(12) เดือน
อันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
ข้ อ 56. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการต้ องจัด
ให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 57. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1)
(2)

สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้ อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้ อ 58. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้
ถือหุ้น และข้ อมติทงหมดของที
ั้
่ประชุมลงไว้ เป็ นหลักฐานโดยถูกต้ อง และหลักฐานนี ้ให้ เก็บรักษาไว้ ณ
ส านัก งานใหญ่ ของบริ ษัท หรื อมอบหมายให้ บุคคลใดท าหน้ าที่ เก็ บ รั ก ษาไว้ ในท้ องที่ อัน เป็ น ที่ ตัง้
สานักงานใหญ่ หรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้ งให้ นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดทราบก่อน
ข้ อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังทุ
้ กปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี
ผู้ซงึ่ ออกไปนันกลั
้ บเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้ รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
ข้ อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัทเวลาอยู่ในตาแหน่งนันๆ
้ จะเลือก
เอามาเป็ นตาแหน่งผู้สอบบัญชีของบริ ษัทไม่ได้
ข้ อ 62. ผู้สอบบัญ ชี มีหน้ าที่ เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริ ษัททุกครั ง้ ที่ มีการพิ จารณางบดุล
บัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และ
ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษัทที่ผ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นัน้ แก่
ผู้สอบบัญชีด้วย
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 9
เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือ
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้น แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป ทัง้ นี ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการ
ยื่นแสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมแต่ละราย
ตามที่บริ ษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.
บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผู้ถื อหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัต ร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัว
หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอานาจ
- หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัว
หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบอานาจ
- หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
2.
นิตบิ ุคคล
2.1 กรณีผ้ ูมีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(ก) สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้
มีอานาจลงนาม
2.2 กรณีมอบฉันทะทั่วไป
(ก) สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล
(ข) ส าเนาบั ต รประจ าตัวหรื อ ส าเนาหนังสื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ น ชาวต่ างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวหรื อ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
(ค) หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
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ในกรณี ข องส าเนาเอกสารจะต้ องมีก ารรั บ รองส าเนาถูก ต้ อง และหากเป็ น เอกสารที่ จัดท าขึน้ ใน
ต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่ นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ
สถานที่ประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12.30 น. ของวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป
หมายเหตุ ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการ
อิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะในข้ อ (3) ของหนังสือมอบฉันทะ ทังนี
้ ้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสาร
แนบ
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ่ งิ จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ท่ ี 20 เมษายน 2561
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียน
(เริ่ม 12.30 น.)
แสดงเอกสารส่ วนบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ
ลงนามในใบลงทะเบียน
รั บบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 14.30 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณีท่ มี ีผ้ ูต้องการออกเสียงไม่ เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง ในวาระนัน้ ๆ
ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
เจ้ าหน้ าที่จัดเก็บ
บัตรลงคะแนน (เฉพาะที่ไม่ เห็นด้ วยและงดออก
เสียง) / สรุ ปผลลงคะแนน
ประธานแจ้ งผลการลงคะแนนต่ อที่ประชุม
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แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ณ ห้ องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรั งสิต เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210
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