เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ตําแหนงที่เสนอแตงตั้ง
วัน เดือน ปเกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู
ประวัติการศึกษา

ดร.พิบูลย ลิมประภัทร
กรรมการอิสระ
21 เมษายน 2483
68 ป
ไทย
89/42 หมูที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

• Ph.D. University of Illinois
• M.A. (ECON) University of Philippines
• ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การเขาอบรมหลักสูตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 1/2547
• Board & CEO Assessment รุนที่ 2/2546
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 19/2545
• The Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 3/2544
จํานวนป/วาระที่เปนกรรมการ
11 เดือน / 1 วาระ
ประสบการณการทํางาน
• ป 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
• ปจจุบัน
กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพราว
• ปจจุบัน
กรรมการ โรงพยาบาลลาดพราว
• ปจจุบัน
กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัย
ทางการแพทยและการเกษตร แหงเอเชีย จํากัด
• ป 2542 - 2550 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
การถือหุนบมจ.เอ็น.ซี. ไมมี
ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา
การเขารวมประชุม
ป พ.ศ. 2550
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/6 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ : ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2550 เพื่อดํารงตําแหนงแทน รศ.มานพ พงศทัต ซึ่งลาออกจากตําแหนง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
และการครบกําหนดวาระในครั้งนี้เปนไปตามการครบกําหนดวาระของ รศ.มานพ พงศทัต

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
ประเภท
จํานวน
กรรมการ
ไมมี
-

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

จํานวน

ประเภทกรรมการ

3 แหง

- กรรมการ
โรงเรียนสองภาษาลาดพราว
- กรรมการ
โรงพยาบาลลาดพราว
- กรรมการ และรองประธานกรรมการ
บจ.ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัยทางการ
แพทยและการเกษตร แหงเอเชีย

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ
ลักษณะความสัมพันธในบริษัท
1 การถือหุนในบริษัท

สถานะ / คําอธิบาย
ไมมี

1.1 จํานวนหุน
1.2 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท - บริษัทยอย

ไมเปน

3 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่

ไมเปน

ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
4 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไมเปน

5 มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินคา / บริการ

ไมมี

การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน)

ไมมี

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
นายวิจิตร วิชัยสาร
ตําแหนงที่เสนอแตงตั้ง กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปเกิด
27 เมษายน 2489
อายุ
62 ป
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู
114 ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง ปทุมธานี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรพัฒนาผูบริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(วปรอ.) รุนที่ 42
• ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management
การเขาอบรมหลักสูตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 96/2550
• Finance for Non-finance Director (FND) รุนที่ 38/2550
• Understanding the Financial Statement (UFS) รุนที่ 12/2550
• Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 20/2550
จํานวนป/วาระที่เปนกรรมการ
6 เดือน / 1 วาระ
ประสบการณการทํางาน
• ป 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
• ป 2549 - 2551
กรรมการ การไฟฟานครหลวง
• ป 2547 - 2549
ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
• ป 2546 - 2547
ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี
• ป 2544 - 2546
ผูวาราชการจังหวัดสตูล
การถือหุนบมจ. เอ็น.ซี. ไมมี
ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา
การเขารวมประชุม
ป พ.ศ. 2550
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ : นายวิจิตร วิชัยสาร ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เพื่อดํารงตําแหนง
แทน นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม ซึ่งถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และการครบกําหนดวาระในครั้งนี้เปนไป
ตามการครบกําหนดวาระของ นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

จํานวน

ประเภท
กรรมการ

จํานวน

ประเภทกรรมการ

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไมมี

-

ไมมี

-

ไมมี

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ
ลักษณะความสัมพันธในบริษัท
1 การถือหุนในบริษัท

สถานะ / คําอธิบาย
ไมมี

1.1 จํานวนหุน
1.2 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท - บริษัทยอย

ไมเปน

3 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่

ไมเปน

ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
4 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไมเปน

5 มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินคา / บริการ

ไมมี

การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประวัติกรรมการ
ชื่อ

นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม

ตําแหนงที่เสนอแตงตั้ง

กรรมการ

วัน เดือน ปเกิด

1 ตุลาคม 2496

อายุ

54 ป

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู

1/765 หมู 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม. 26 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี 12130

ประวัติการศึกษา
•
•
•
การเขาอบรมหลักสูตร

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี แพทยศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• CEO Performance Evaluation ป 2547
• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 8/2547

จํานวนป/วาระที่เปนกรรมการ

4 ป 5 เดือน / 2 วาระ

ประสบการณการทํางาน
•

2550 - ปจจุบัน

•
•
•
•
•

2548 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน
2546 - 2550

กรรมการ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไทย
กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด
กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

การถือหุนบมจ.เอ็น.ซี

หุนสามัญ 13,513,000 หุน คิดเปนรอยละ 1.14 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา

การเขารวมประชุม

ป 2550
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1/1 ครั้ง

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
ประเภท
จํานวน
กรรมการ
ไมมี
-

กิจการอื่น( ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
จํานวน

ประเภทกรรมการ

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท

4 แหง

- กรรมการ
ไมมี
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด*
- กรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด*
- กรรมการ
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด*
- นายกสมาคม
สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย
หมายเหตุ : * บริษัทถือหุนใน บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด และบริษัท ควอลิตี้
ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด ในสัดสวนรอยละ 99.99

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ
ลักษณะความสัมพันธในบริษัท
1 การถือหุนในบริษัท
1.1 จํานวนหุน
1.2 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท - บริษัทยอย

สถานะ / คําอธิบาย
มี
13,513,000 หุน
รอยละ 1.14
เปนพี่ชายของนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ซึ่งเปน
รองกรรมการผูจัดการ และผูถือหุนใหญ

3 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่

เปนประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
4 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)
5 มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินคา / บริการ
การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน)

ไมเปน
- เปนกรรมการในบริษัทยอย
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 50 บริษัทมียอดเงินกูยืมจาก
นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม จํานวน 21.5 ลานบาท

