สิ่งที่สงมาดวย 3

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
ประวัติกรรมการ
ชื่อ

นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน

ตําแหนงที่เสนอแตงตั้ง

กรรมการ และกรรมการอิสระ

วัน เดือน ปเกิด

13 พฤษภาคม 2492

อายุ

60 ป

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู

916 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา
•
•
•
•
•

Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA
เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2539
หลักสูตรโครงการสัมมนาผูบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุนที่ 4/2536

การเขาอบรมหลักสูตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 53/2548
• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 7/2547
จํานวนป / วาระที่เปนกรรมการ 5 ป 5 เดือน / 3 วาระ
ประสบการณการทํางาน
• ป 2550 - ปจจุบัน

• ป 2546 – 2551
• ป 2546 - 2550

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท

ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา

การเขารวมประชุม ป 2551
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
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การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
ประเภท
จํานวน
กรรมการ
ไมมี
-

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
จํานวน

ประเภทกรรมการ

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไมมี

-

ไมมี

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ
ลักษณะความสัมพันธในบริษัท

สถานะ / คําอธิบาย

1 การถือหุนในบริษัท

ไมมี

1.1 จํานวนหุน
1.2 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท – บริษัทยอย

ไมเปน

3 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง

ไมเปน

หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
4 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไมเปน

5 มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินคา / บริการ

ไมมี

การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน)
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เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
ประวัติกรรมการ
ชื่อ

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

ตําแหนงที่เสนอแตงตั้ง

กรรมการ

วัน เดือน ปเกิด

6 พฤษภาคม 2511

อายุ

41 ป

สัญชาติ
ที่อยู

ไทย
2239 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา
• Master of Management (SASIN), Chulalongkorn University
• Bachelor of Engineering (Systems),
University of Pennsylvania, Philadelphia
• Bachelor of Science (Wharton School),
Finance and Management
University of Pennsylvania, Philadelphia
• โครงการอบรมผูบริหารโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรจิตวิทยาการบริหาร (The BOSS)
• หลักสูตรการตลาดอสังหาริมทรัพย สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
การเขาอบรมหลักสูตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 90/2550
• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 8/2547
จํานวนป วาระที่เปนกรรมการ

5 ป 5 เดือน / 4 วาระ

ประสบการณการทํางาน
• 2546 – ปจจุบัน

• 2546– ปจจุบัน
• 2541– ปจจุบัน
• 2537 – 2546

กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจัดการสายปฏิบัติการ 2
บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด
กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
รองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ 2
บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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การถือหุนบมจ.เอ็น.ซี

หุนสามัญ 19,810,800 หุน คิดเปน รอยละ 1.67 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา

การเขารวมประชุม ป 2551
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
ประเภท
จํานวน
กรรมการ
ไมมี
-

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
จํานวน

ประเภทกรรมการ

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

2 แหง

- กรรมการ
ไมมี
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท
จํากัด*
- กรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด*
หมายเหตุ * บริษัทถือหุนใน บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด และบริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด
ในสัดสวนรอยละ 99.99
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ
ลักษณะความสัมพันธในบริษัท

สถานะ / คําอธิบาย

1 การถือหุนในบริษัท

มี

1.1 จํานวนหุน

19,810,800 หุน

1.2 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2 เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท - บริษัทยอย
3 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

รอยละ 1.67
เปนนองชายคุณสมเชาว
ตันฑเทอดธรรม*
เปนกรรมการบริหาร และรองกรรมการ
ผูจัดการ สายปฏิบัติการ 2

4 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไมเปน

5 มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินคา / บริการ

ไมมี

การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน)
หมายเหตุ * คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม เปนกรรมการผูจัดการ และผูถือหุนรายใหญของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
ประวัติกรรมการ
ชื่อ

นายรังสรรค นันทกาวงศ

มมุ

ตําแหนงที่เสนอแตงตั้ง

กรรมการ

วัน เดือน ปเกิด

3 ตุลาคม 2504

อายุ

47 ป

สัญชาติ
ที่อยู
ประวัติการศึกษา

ไทย
69/738 หมูที่ 3 ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
• ปริญญาโท การวางผังเมือง สถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การเขาอบรมหลักสูตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand, 2548
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 8/2547
จํานวนป / วาระที่เปนกรรมการ

5 ป 5 เดือน / 4 วาระ

ประสบการณการทํางาน
• ป 2546– ปจจุบัน

• ป 2541– ปจจุบัน
• ป 2541– ปจจุบัน
• ป 2551 – ปจจุบัน
• ป 2542– ปจจุบัน
• ป 2542– ปจจุบัน
• ป 2537 – 2546

กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ 1
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด
นายกสมาคมบริหารทรัพยสินแหงประเทศไทย
นายกเทศมนตรีตําบลบึงยี่โถ เทศบาลตําบลบึงยี่โถ
อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาดานผังเมือง จ. ปทุมธานี
รองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ 1
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท

หุนสามัญ 1,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.08 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา
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การเขารวมประชุม ป 2551
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหาร ในกิจการอื่น
กิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

บริษัทจดทะเบียน

จํานวน
ไมมี

ประเภท
กรรมการ
-

จํานวน
2 แหง

ประเภทกรรมการ / ผูบริหาร
- กรรมการผูจัดการ

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
ไมมี

บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด*

- กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด*

หมายเหตุ * บริษัทถือหุนใน บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด และ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด ในสัดสวน
รอยละ 99.99
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ
ลักษณะความสัมพันธในบริษัท

สถานะ / คําอธิบาย

1. การถือหุนในบริษัท

มี

1.1 จํานวนหุน

1,000,000 หุน

1.2 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

รอยละ 0.08

2. เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท - บริษัทยอย
3. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

เปนกรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผูจัดการ
สายปฏิบัติการ 1

4. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไมเปน

5. มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินคา / บริการ

ไมมี

การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน)
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