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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรื องานใดอันเกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษั ทร่ วม หรื อบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. เป็ นกรรมการที่ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจาจากบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่เกี่ ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท
3. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมทังในด้
้ านการเงิน
และการบริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท
4. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผู้เกี่ยวข้ อง หรื อญาติสนิทของผู้บริ ห าร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท
5. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้ าที่ แสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิ บัติง านตามหน้ าที่ ที่ไ ด้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท รวมทังที
้ ่เกี่ยวข้ อง หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ทังนี
้ ้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวสอดคล้ องตามข้ อกาหนดขันต
้ ่าของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

.

เขียนที่
วันที่
(1)

ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

.

เดือน
สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซงิ่ 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

พ.ศ.

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 าในการป ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ของบริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา14.30 น.
ณ ห้ องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ หรื อที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย
( ) งดออกเสียง
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วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ 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 2557
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2557 และการจ่ ายเงินปั นผล
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2558
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
( ) เห็นด้ วย ( ) ไม่เห็นด้ วย
( ) งดออกเสียง
( ) การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. นายกอบศักดิ์ พงษ์พนรัตน์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย
( ) งดออกเสียง
2. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
กรรมการ
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย
( ) งดออกเสียง
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 6

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย
( ) งดออกเสียง

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย
( ) งดออกเสียง
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย
( ) งดออกเสียง

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6)

ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ร ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อ ในกรณี ที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อ เพิ่ มเติมข้ อ เท็จจริ ง ประการใด ให้ ผ้ ูรั บมอบฉันทะมี สิท ธิ พิจ ารณาและลงมติแ ทนข้ าพเจ้ าได้ ทุก ประการตามที่
เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ั บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................ ผู้มอบฉันทะ
( ......................................................... )
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )
ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )

หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการ
้
สามารถเลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ใน
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ่งิ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องเมจิก 3
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210 หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่

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

.

วาระที่

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

.

วาระที่

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

.

วาระที่

เรื่ อง
( ) (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่ เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย
( ) งดออกเสียง

.
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วาระที่

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

( ) งดออกเสียง
.
งดออกเสียง
.
งดออกเสียง
.
งดออกเสียง
.
งดออกเสียง

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ

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

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )

ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )
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เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้น แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ ถื อหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควร
กาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความ
เป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.
บุคคลธรรมดา
1.1
ผู้ถอื หุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อ
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอานาจ
- หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
1.2
ผู้ถอื หุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อ
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอานาจ
- หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
2.
นิติบุคคล
2.1
กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(ก) สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อานาจลงนาม
2.2
กรณีมอบฉันทะทั่วไป
(ก) สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจ
ที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
(ค) หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ ้นในต่างประเทศ ควร
มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เป็ นต้ นไป
หมายเหตุ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท
เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะในข้ อ (3) ของหนังสือมอบฉันทะ ทังนี
้ ้ รายละเอียด กรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัตกิ รรมการ
ชื่อ
ตาแหน่ง

วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัตกิ ารศึกษา

ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
21 เมษายน 2483
75 ปี
ไทย
89/42 หมู่ที่ 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
7 ปี 11 เดือน / 3 วาระ
ประสบการณ์ การทางาน
 2552 – ปั จจุบนั
กรรมการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
 2550 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ บริ ษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
 2550- ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณค่าตอบแทน
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซงิ่ จากัด (มหาชน)
 2548- ปั จจุบนั
กรรมการ โรงเรี ยนสองภาษาลาดพร้ าว
 2548- ปั จจุบนั
กรรมการ และรองประธานกรรมการ
บริ ษัท ศูนย์ห้องปฏิบตั กิ ารและวิจยั ทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเชีย จากัด
 2547- ปั จจุบนั
กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้ าว
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุม ปี พ.ศ. 2557
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6/6 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ไม่มี
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัตกิ รรมการ
ชื่อ
ตาแหน่ ง
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
13 พฤษภาคม 2492
66 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 นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 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
11 ปี 5 เดือน / 4 วาระ
ประสบการณ์ การทางาน
 2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซงิ่ จากัด (มหาชน)
 2546 – 2551
รองกรรมการผู้จดั การ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 2546 - 2550
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซงิ่ จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุม ปี พ.ศ. 2557
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6/6 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครัง้
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ไม่ มี
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัตกิ รรมการ
ชื่อ
ตาแหน่ ง
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัตกิ ารศึกษา

นายวิจิตร วิชยั สาร
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
27 เมษายน 2489
69 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



จานวนปี /วาระที่เป็ นกรรมการ

Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุ่ นที่ 2/2008
IT Governance : A Strategic Part Forward
7 ปี 6 เดือน / 3 วาระ

ประสบการณ์ การทางาน •

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซงิ่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
ผู้วา่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ผู้วา่ ราชการจังหวัดปทุมธานี
ผู้วา่ ราชการจังหวัดสตูล

 2549 - 2551
 2547 - 2549
 2546 - 2547
 2544 - 2546
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุม ปี พ.ศ. 2557
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6/6 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ไม่ มี
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 8

กฎและข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
กรรมการ
ข้ อ 15. บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย ห้ า (5) คน และให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการ
้
ด้ วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
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 นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรื อ จะพึงเลื อกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือ กตังในล
้ าดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

3)

ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 34. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี ย้ ประชุม บ าเหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมหรื อผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ น
จานวนแน่นอนหรื อ วางเป็ นหลักเกณฑ์แ ละจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อ จะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการ ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับการดารงคุณสมบัตขิ อง
กรรมการที่เป็ นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้ อ 36. ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึง่ (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อจานวนผู้ถื อหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกัน
ร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนันจะต้
้ องระบุวา่ ให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้
ชัดเจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน หนึง่ (1) เดือนนับจากวันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 37. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น
และนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ โฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3)
วันติดต่อกัน
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
(25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และจะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่
และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั ง้ หลังไม่จาเป็ นต้ อง
ครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยมอบ
ให้ 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 ในหนังสือ นัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมี มติให้
เปลี่ยนลาดับวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมได้

- 12 -

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้ องเลื่อนพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้ วย
โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ (1) เสียงต่อหนึง่ (1) หุ้น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันนอกจากการออก
้
เสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อ
กรณี อื่นตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนีจ้ ะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
ข.
ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บุคคลอื่น
การซื ้อหรื อโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
การทา แก้ ไ ข หรื อ เลิก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ ากิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ บางส่ วนที่ สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
การเพิ่มทุน และการลดทุน
การออกหุ้นกู้
การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท

เงินปั นผล และเงินสารอง
ข้ อ 48. ห้ ามมิให้ ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปั นผลให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ทาง
หนังสือพิมพ์เป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้ มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่
วันที่มีมติเช่นว่านัน้
ข้ อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริ ษัทมีกาไร
พอสมควรที่จะกระทาเช่นนันได้
้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือ
หุ้นคราวต่อไป
ข้ อ 50. เงินปั นผลนันให้
้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้สาหรั บหุ้นบุริมสิทธิ
ข้ อ 51. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
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นอกจากทุนสารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ จดั สรรเงินทุนสารองอื่น
ตามที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริ ษัทด้ วยก็ได้
เมื่อบริ ษัทได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมายและ
ทุนสารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทได้
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้ อ 53. รอบปี บัญชีของบริ ษัทเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้ อ 54. คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการทา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
ข้ อ 55. คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และบัญ ชี กาไรขาดทุน อย่างน้ อ ยครั ง้ หนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือ น
อันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษัท
ข้ อ 56. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และบัญ ชี กาไรขาดทุน ณ วันสิ น้ สุดของรอบปี บัญ ชีข องบริ ษัทเสนอต่ อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ
ให้ 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 และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้ อมติ
ทังหมดของที
้
่ประชุมลงไว้ เป็ นหลักฐานโดยถูกต้ อง และหลักฐานนี ้ให้ เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อ
มอบหมายให้ บคุ คลใดทาหน้ าที่เก็บรักษาไว้ ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ หรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้ ง
ให้ นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดทราบก่อน
ข้ อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังทุ
้ กปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผ้ ซู งึ่ ออกไปนัน้
กลับเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้ รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
ข้ อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัทเวลาอยู่ในตาแหน่งนัน้ ๆ จะเลือกเอามาเป็ น
ตาแหน่งผู้สอบบัญชีของบริ ษัทไม่ได้
ข้ อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครั ง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน
และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
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