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ที่ NCH 08/2554
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2553
2. รายงานประจาปี 2553 ในรูปแบบซีดีรอม
3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
(พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2554)
4. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554
10. แผนที่สถานที่ประชุม
11. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR
ด้ว ยคณะกรรมการบริษั ท เอ็ น .ซี . เฮ้ า ส์ซิ่ ง จ ากั ด (มหาชน) ได้ มี ม ติ ใ ห้ กาหนดวัน ประชุ ม สามั ญผู้ ถือ หุ้ น
ประจาปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2553
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่
23 เมษายน 2552 โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรให้ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น รั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น
ประจาปี 2553 ดังกล่าว

วาระที่ 2

รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2553 และรายงานประจ าปี ข อง
คณะกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2553 และรายงาน
ประจาปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบ
ปี 2553 และรับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ
-1-

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่แสดงไว้ใ น
รายงานประจาปีได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และได้ จัดส่งให้ แก่ผู้ถือหุ้ น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น ควรเสนอให้ ที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้น พิจ ารณาอนุ มัติง บการเงินของบริษั ท
ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2553 และจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อย
กว่าร้อยละห้า ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น
กาหนดให้ต้องมีทุนสารองมากกว่านั้น
จากผลการดาเนินงานในปี 2553 ที่ผ่า นมา งบการเงินเฉพาะของบริษั ทมีผลกาไรสุท ธิ
จานวน 88,802,549.82 บาท ดั ง นั้น คณะกรรมการบริ ษั ทจึ ง เห็น ควรเสนอให้ ที่ ประชุ มผู้ ถือ หุ้ น
พิจารณาจั ดสรรเงิน สารองตามกฎหมายจ านวน 4.45 ล้ านบาท สาหรับ ผลประกอบการปี 2553
ทาให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 31,750,000.00 บาท คิดเป็ น
อัตราร้อยละ 2.65 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท)
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปัน ผลในอัตราไม่ ต่ากว่ าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหั กภาษี
และสารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นาปัจจัยต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบ เช่น ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษัท สภาพคล่อ ง การขยายธุ รกิ จ และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดาเนินงานในปี 2553
ที่ ผ่ า นมางบการเงิ น รวมของบริ ษั ท มี ผ ลก าไรสุ ท ธิ จ านวน 91,819,375.56 บาท ดั ง นั้ น
คณะกรรมการบริษั ทจึ งเห็น ควรเสนอให้ ที่ป ระชุ มผู้ ถือ หุ้น พิจ ารณาจ่ ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ้น ละ
0.03 บาท โดยกาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กาไรสุทธิ (งบการเงินรวม)
หัก สารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น

ปี 2553 (บาท)
91,819,375.56
4,450,000.00
87,369,376.56
35,579,551.56

ปี 2552 (บาท)
56,089,179.77
3,790,0000.00
52,299,179.77
23,719,701.04

0.03
ร้อยละ 40.7

0.02
ร้อยละ 45.4

(หุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ว 1,185,985,052 หุ้น)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราเงินปันผลต่อกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2553 จานวน 88, 802,549.82 บาท เป็นทุนสารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละห้าของ
กาไรสุทธิ คิดเป็นจานวน 4.45 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2553 ในอัตรา
หุ้นละ 0.03 บาท โดยกาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุ มัติ ก ารแต่ ง ตั้ งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้ อ งออกตามวาระ และก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2554
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 18 ในการประชุม สามัญประจ าปีทุ กครั้ง กรรมการจะต้อ งออกจากตาแหน่ งอย่า งน้อ ย
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการแบ่ง ออกให้เป็นสามส่ว นไม่ได้ ก็ให้อ อกโดยจานวน
ใกล้เ คียงที่ สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่
ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. ดร.พิบูลย์
ลิมประภัทร
2. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
3. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาซึ่ งไม่ รวมกรรมการผู้มี ส่วนได้เ สี ย ได้ พิจ ารณาคุณสมบัติ และผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการดั งกล่าวเป็นรายบุ คคลแล้ว ว่าเป็นบุ คคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน
แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ
และอยู่ ใ นระดั บ ที่ แ ข่ ง ขั น ได้ กับ อุ ต สาหกรรม และสู ง เพี ยงพอที่ จ ะดู แ ลและรั กษากรรมการที่ มี
คุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(ไม่มีค่าตอบแทนรายปีสาหรับกรรมการ)
3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
5. ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการ
6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ
7. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
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50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
440,000 บาท ต่อ ปี
200,000 บาท ต่อคน ต่อ ปี
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

8. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
9. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
10. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเห็นชอบ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2554 ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา
การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 90 ได้กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี และก าหนดค่ า ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี
ประจาปี 2554
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 120 ซึ่ ง
กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ บริ ษั ท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ากั ด โดยนางสาววั น นิ ส า
งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2421 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจาปี 2554
เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษั ท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท เป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธ รรมนิติ จ ากัด ไม่ มี
ความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ปี 2554 กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจานวนเงิน 930,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2553 จานวน 69,000 บาท โดยในปี 2553 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัท
ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จานวน 861,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่ง
ได้แก่ ค่าบริการที่ปรึกษา ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จานวน 213,272 บาท
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ากั ด เป็ น บริ ษั ท สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยทั้ ง 2 แห่ ง
ของบริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจ
เม้นท์ จากัด โดยในปี 2553 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 2 บริษัท ให้แก่บริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จากัด จานวน 109,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าบริการที่
ปรึกษา ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จานวน 304 บาท
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้ พิจารณาเลือกผู้ สอบบัญชี โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาววันนิสา
งามบั วทอง หรื อนายพิชั ย ดัช ณาภิรมย์ แห่ ง บริ ษั ท สอบบัญชี ธ รรมนิ ติ จ ากัด เป็น ผู้ สอบบั ญชี
ประจาปี 2554 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจานวน 930,000 บาท สาหรับค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2554
ความเห็ น คณะกรรมการ
เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติแ ต่ ง ตั้ ง ให้
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบ
บัญชี รับ อนุ ญาตเลขที่ 2421 แห่ ง บริ ษั ท สอบบั ญชี ธ รรมนิ ติ จ ากั ด เป็ น ผู้ สอบบัญชี ข องบริ ษั ท
ประจาปี 2554 และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจานวนเงินไม่เกิน 930,000 บาทต่อปี
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ
อย่ า งไรก็ ดี กรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ประสงค์ จ ะให้ มี ก ารพิ จ ารณาและลงมติ ในเรื่ อ งอื่ น ๆ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่ อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้
ในมาตรา 105 วรรคสองแห่ งพระราชบัญญัติบ ริษั ทมหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 ว่ า “เมื่อ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้น
ที่จ าหน่า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมด จะขอให้ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่ กาหนดไว้ใ นหนัง สือ นั ด
ประชุมอีกก็ได้”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เ ปิดวาระนี้ไ ว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรื อแสดงความ
คิดเห็ น ในเรื่อ งต่า งๆ โดยไม่มี การลงมติ แต่ห ากผู้ ถือหุ้ น ประสงค์จ ะเปิ ดการพิจ ารณาและลงมติ
จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร หรือ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
หรือ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2531-5599, 0-2993-5080-7 ต่อ 401, 403
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ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2531-5533
1/765
, 0-2993-5080-7 ต่อ 401 , 403
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2553
ของ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 – 15.35 น. ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
2. ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
4. นายวิจิตร วิชัยสาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
/1
6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร)
7. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1)
8. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2)
/1
หมายเหตุ : นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 4996

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
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มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 33 ราย นับจานวนหุ้นได้ทั้ งสิ้น 909,088,792
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.66 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ( หุ้นสามัญที่เรียกชาระแล้วของบริษัทมี
จานวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น ) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธาน
ที่ ป ระชุ ม จึ ง กล่ า วเปิ ด การประชุ ม โดยประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายสมเชาว์ ตั น ฑเทอดธรรม ประธาน
กรรมการบริหาร เป็นผู้ดาเนินการประชุม
ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้
1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและได้มอบให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุ มแล้ว โดยบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือ กว่า เห็นด้วย ไม่เห็ น
ด้วย หรืองดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้น
เห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นาเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้
บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ
ผู้รับ มอบฉันทะที่มี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในบั ตรลงคะแนน หลังจากนั้ นเจ้ าหน้าที่ จะท าการจัดเก็บ บัตร
ลงคะแนนของทุกท่านเพื่อทาการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออก
จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิอ อกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ ถือหุ้นที่ท าหนังสื อ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท
ได้นาคะแนนเห็นด้ว ย ไม่เห็น ด้วย หรือ งดออกเสี ยง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น บัน ทึกรวมไว้ ในเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซั กถามหรือแสดงความคิดเห็น
ขอให้แนะนาตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคาถาม
หรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กาลังพิจารณา
3. บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท ล่ ว งหน้ า ระหว่ า งวั น ที่ 2 มกราคม 2553 ถึ ง วั น ที่ 15
กุมภาพันธ์ 2553 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัท ผลปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา
หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2552
ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามรายละเอียดของสาเนารายงานการ
ประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
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ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น
หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีม ติเป็น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจาปี 2552 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

็ ้
ไ ็ ้
ส

วาระที่ 2

909,088,792
909,088,792

ส
ส
ส
ส

็ ้
็ ้
็ ้
็ ้

100.00
100.00

รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 25 52 และรายงานประจ าปี ข อง
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2552 และรับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุป
สาระสาคัญดังนี้
บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จานวน 102 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 221
รายได้รวมทั้งสิ้น 865 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มีรายได้รวมทั้ งสิ้น 780 ล้านบาท
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ประกอบด้วย
รายได้จากการขาย 822 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 3 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ 40 ล้านบาท
รายได้จากการขายรายผลิตภัณฑ์ บริษัทมี สัดส่ว นรายได้จ ากการขาย ประกอบด้ว ย
รายได้จากการขายบ้านเดี่ยวร้อยละ 72 บ้านแฝดร้อยละ 13 ทาวเฮ้าส์ร้อยละ 6 อาคารพาณิช ย์
ร้อยละ 1 และอื่น ๆ ร้อยละ 8 ในขณะที่ในปี 2551 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย ประเภท
บ้านเดี่ยวร้อยละ 70 บ้านแฝดร้อยละ 7 ทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 12 อาคารพาณิชย์ร้อยละ 2 และอื่น ๆ
ร้อยละ 9 ตามลาดับ
รายได้จากการขายโครงการ รายได้จากการขายประมาณร้อยละ 87 มาจากการขาย
บ้านจัดสรรในโครงการธัญธานีโฮมออนกรีน วิลเลจ เฟส 2 , โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 10 ,
โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ครอยัล พุทธมณฑลสาย 1,โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 9 โครงการบ้าน
ฟ้ากรีนพาร์ค ประชาอุทิศ ,โครงการเดอะโฟกัสคอนโดมิเนียม และโครงการกรีนพาร์ครังสิต คลอง 3
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2552 บริษัทและบริษัท ย่อย มีโครงการที่เปิดดาเนิ นการทั้งสิ้น 12
โครงการ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 8,803 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าที่ทาสัญญาซื้อขายแล้วทั้งสิ้น
4,848 ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 55 ของมู ลค่าโครงการรวมในปั จจุ บั น และโอนรั บรู้ เป็นรายได้แล้ ว
4,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบัน
นอกจากนี้ในปี 2552 บริษัทยังได้รับการประเมินคุณภาพด้านการกากับดูแลกิจการซึ่ง
จัดโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ในระดับ“ ดีเลิศ ” เป็นหนึ่งใน 52 บริษัท จดทะเบียน
ที่มีผลการประเมินสูงสุด
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2552 และรั บ ทราบรายงาน
ประจาปีของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจาปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติ
งบการเงินของบริษัท ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงมติดังนี้
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วาระที่ 4
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909,088,792

ส
ส
ส
ส

็ ้
็ ้
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100.00
100.00

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2552 และจ่ายเงินปันผล
ประธานกรรมการบริห ารเสนอให้ ที่ ประชุม พิจ ารณาอนุ มั ติการจั ดสรรกาไรจากผลการ
ดาเนินงานปี 2552 และจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 51 บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุท ธิ ประจาปี ส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุน สารองไม่น้อยกว่า ร้อยละห้ า
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้ต้องมี
ทุนสารองมากกว่านั้น
จากผลการดาเนิ นงานในปี 2552 ที่ผ่า นมา งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัทมี ผลกาไรสุ ท ธิ
จานวน 75,402,472.04 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็ นควรเสนอให้ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้ น
พิจารณาจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย จานวน 3.79 ล้านบาท สาหรับผลประกอบการปี 2552 ทา
ให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 27,300,000 บาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 2.275 ของทุนจดทะเบียน(บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท)
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บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปัน ผลในอัตราไม่ ต่ากว่ าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหั กภาษี
และสารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นาปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณา
ประกอบ เช่น ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดาเนินงานในปี 2552
ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกาไรสุทธิ จานวน 56,089,179.77 บาท ดังนั้นคณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นพิจารณาจ่ายเงิน ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดย
กาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติ
การจัดสรรกาไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2552 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงมติดังนี้
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ระหว่างการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จานวนหุ้น 2,000 หุ้น ทาให้มีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 34 ราย นับจานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 909,090,792
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.66 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชาระ
แล้วของบริษัทมีจานวนทั้งสิ้น 1,185,985,052)
วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ ต้ อ งออกตามวาระและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2553
ประธานกรรมการบริ ห ารเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติการแต่ ง ตั้ ง กรรมการแทน
กรรมการที่ต้อ งออกตามวาระและกาหนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2553 โดยแถลงให้ ที่
ประชุม ทราบว่า ตามข้อ บัง คับ ของบริษั ทข้ อ 18 ในการประชุ มสามั ญประจาปีทุ กครั้ง กรรมการ
จะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกให้เป็ น
สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่งใน
ปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้ง
ใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีก
วาระหนึ่ง ดังนี้
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1.
2.
3.

นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
นายวิจิตร วิชยั สาร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ

ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาได้ พิ จ ารณา
คุ ณ สมบั ติ และผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการดั ง กล่ า วเป็ น รายบุ ค คลแล้ ว ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี
คุ ณสมบั ติการเป็ น กรรมการครบถ้ ว นตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ อ ง และมี ความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ส าหรั บ การก าหน ดค่ า เบี้ ย ประชุ ม แ ละค่ า ตอ บแทนกรรมการส าหรั บ ปี 2553
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้ พิ จ ารณา
หลั กเกณฑ์ ค่า ตอบแทนกรรมการในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญผู้ ถือ หุ้ น
ประจาปี 2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูง
เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ หุ้น
อนุมัติการกาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีก่อน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
(โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสาหรับกรรมการ)
3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
5. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ
100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
6. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
7. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
8. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
9. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2547
ประธานกรรมการบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สาหรับวาระนี้ คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทของดออกเสียงในการเลือกตั้งตนเอง
กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นจานวนเสียงทั้งสิ้น 3,867,300 เสียง
คุณประภา เอี่ยมอร่ามศรี ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า บริษัทมีการกาหนดจานวนครั้งใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไม่อย่างไร
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ประธานกรรมการบริ ห ารชี้ แจงว่า โดยปกติ บ ริษั ท ได้กาหนดจานวนครั้ งในการประชุ ม
คณะกรรมการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการสรรหา
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

6
6
1
1

ครั้งต่อปี
ครั้งต่อปี
ครั้งต่อปี
ครั้งต่อปี

ทั้ ง นี้ จะพิ จ ารณาจากสาระส าคั ญ เหตุ ผ ล และความจ าเป็ น ในวาระการประชุ ม
ประกอบด้วย
มติ
ที่ป ระชุ มมี ม ติอ นุ มัติการแต่ง ตั้ งกรรมการที่ ต้อ งออกตามวาระในปี 2553 จานวน 3 ท่ า น
ได้แก่ 1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ 2) นายวิจิตร วิชัยสาร และ 3) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์

็ ้
ไ ็ ้
ส

909,090,792
909,090,792

2) นายวิจิตร วิชัยสาร

็ ้
ไ ็ ้
ส

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

็ ้
็ ้
็ ้
็ ้

100.00
100.00

กรรมการ กรรมการอิสระ

909,090,792
909,090,792

3) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์

็ ้
ไ ็ ้
ส

ส
ส
ส
ส

ส
ส
ส
ส

็ ้

ส
ส
ส
ส

็ ้

็ ้
็ ้
็ ้

100.00
100.00

กรรมการ

905,223,492
3,867,300
909,090,792
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็ ้
็ ้
็ ้

99.57
0.43
100.00

และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2553 ตามที่เสนอ
มา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

็ ้
ไ ็ ้
ส

วาระที่ 6

909,090,792
909,090,792

ส
ส
ส
ส

็ ้
็ ้
็ ้
็ ้

100.00
100.00

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี
2553
ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ที่ ประชุม พิ จารณาอนุ มัติการแต่ง ตั้ งผู้ สอบบั ญชี แ ละ
กาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2553 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 120 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 เป็นผู้สอบ
บัญชีงบการเงินบริษัทประจาปี 2553 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จะกาหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดาเนินงานแทน
เนื่ องจากมี ความเห็ นว่ า บริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากั ด เป็ นบริษั ทสอบบัญชีที่ ได้ รับ
ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการกากั บหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ มีป ระสบการณ์ ใ นการ
ตรวจสอบบริ ษั ทในตลาดหลั กทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทยหลายแห่ ง และมี ความเข้า ใจลั กษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จากั ด ไม่มีความสัม พันธ์ หรื อรายการที่อ าจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษั ทแต่
อย่างใด
ทั้งนี้ กาหนดค่า ตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็ นจานวนเงิ น 861,000 บาทต่อ ปี เพิ่ม ขึ้นจากปี
2552 จานวน 21,000 บาท
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ป ระชุ มมี มติ เ ป็น เอกฉัน ท์อ นุ มัติการแต่ ง ตั้ง ผู้สอบบั ญชี และกาหนดค่ า ตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

็ ้
ไ ็ ้
ส

909,088,792
2,000
909,090,792
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ส
ส
ส
ส

็ ้
็ ้
็ ้
็ ้

99.9998
0.0002
100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานกรรมการบริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่อง
ต่าง ๆ
ไม่มีผู้ถือ หุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติ ม หรือเสนอเรื่อ งอื่นใดต่ อที่ประชุ ม
เพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ )

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ )

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางสาววนิตา รอดดา )
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการ

ชื่อ
ตาแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
21 เมษายน 2483
71 ปี
ไทย
89/42 หมู่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
 Ph.D. University of Illinoies
 M.A. (ECON) University of Phillipines
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547
 Board & CEO Assessment รุ่นที่ 2/2546
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545
 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2544
จานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ
3 ปี 11 เดือน / 2 วาระ
ประสบการณ์การทางาน
 ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)




ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว
ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ
บจ.ศูนย์ห้องปฎิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตร
แห่งเอเชีย จากัด



ปี 2542 – 2550

กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคาร ไทยธนาคาร จากัด ( มหาชน )
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การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2553
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง


การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง




การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
ประเภท
จานวน
กรรมการ
ไม่มี
-

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
จานวน

ประเภทกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

-

ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท

สถานะ / คาอธิบาย

1 การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

1.1 จานวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย

ไม่เป็น

3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่

ไม่เป็น

ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ

ไม่มี

การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)
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เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการ

ชื่อ
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
ตาแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
วัน เดือน ปีเกิด
1 ตุลาคม 2496
อายุ
57 ปี
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู่
1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา ปทุมธานี
ประวัติการศึกษา
 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 7
 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
( วปรอ.399 )
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553
 CEO Performance Evaluation ปี 2547
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
จานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ
7 ปี 5 เดือน / 3 วาระ
ประสบการณ์การทางาน
 ปี 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)


ปี 2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก.เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์




ปี 2541 - ปัจจุบัน
ปี 2548 - 2551

กรรมการ บจก.ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์
นายกสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย



ปี 2546 - 2550

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง



ปี 2537 - 2546

กรรมการผู้จัดการ
บจก. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง
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การถือหุ้นบมจ. เอ็น.ซี. หุ้นสามัญ หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2553
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง


การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จานวน

ประเภท
กรรมการ

จานวน

ประเภทกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

-

ไม่มี

-

ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท

สถานะ / คาอธิบาย

1 การถือหุ้นในบริษัท

มี

1.1 จานวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ร้อยละ 1.14

2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย

พี่ชายนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่

กรรมการผู้จัดการ

ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ

มี

การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)
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เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการ
นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
13 พฤษภาคม 2492
62 ปี
ไทย
916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงศ์ 21 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ชื่อ
ตาแหน่ง ที่เสนอแต่งตั้ง
วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา


Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA





เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัญฑิตสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2539

 หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/2536
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2547
จานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ
7 ปี 5 เดือน / 3 วาระ
ประสบการณ์การทางาน


2550 - ปัจจุบัน

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



2546 - 2551

รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย



2546 - 2550

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด

การถือหุ้นบมจ.เอ็น.ซี

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2553
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
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การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
ประเภท
จานวน
กรรมการ
ไม่มี
-

กิจการอื่น( ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
จานวน

ประเภทกรรมการ

ไม่มี

-

การดารงตาแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท

สถานะ / คาอธิบาย

1 การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

1.1 จานวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย

ไม่เป็น

3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่

ไม่เป็น

ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ

ไม่มี

การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิ สระ หมายถึ ง กรรมการที่ ไ ม่มี ธุ รกิ จ หรื อ งานใดอั น เกี่ ยวข้ อ ง ซึ่ ง อาจมี ผลกระทบต่ อ การ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่ มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เ ป็นลู กจ้ า ง พนั กงาน หรือที่ ปรึกษาที่ไ ด้รับ เงิน เดือ น
ประจาจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ ไม่มี ผลประโยชน์ห รือส่ว นได้ เสียไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้ อมทั้ง ในด้ านการเงิ นและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งที่
เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวสอดคล้องตามข้อกาหนดขั้นต่าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

.

เขียนที่
วันที่
(1)

ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

.

เดือน
สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2)

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทั้งสิ้นรวม
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้

(3)

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 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

พ.ศ.

.

.
.
หรือ
หุ้น

ปี
.
หรือ
ปี
.
หรือ
ปี
.
.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) ในวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา14.30 น. ณ ห้องวีนัส
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2553
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานประจาปีของคณะกรรมการ
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2554
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
( ) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
2. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2554
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ย นแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................ ผู้มอบฉันทะ
( ......................................................... )
ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )
หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวีนัส
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที่
เรื่อง
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
วาระที่

เรื่อง

.

.

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย

( ) ไม่เห็นด้วย

( ) งดออกเสียง

วาระที่
เรื่อง
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง
( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( ) (ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
วาระที่

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ
( ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
( ) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสียง
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.
.
.
.

.

.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ............................................................ ผู้มอบฉันทะ
( ......................................................... )
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ
( ......................................................... )
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้ วยความโปร่งใส
ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน
ของผู้ ถือหุ้ นที่มีสิ ทธิเ ข้าร่ว มประชุม เพื่อ ให้ผู้ถื อหุ้น ยึดถือ ปฏิบั ติต่อ ไป ทั้ งนี้ บริษัท ขอสงวนสิ ทธิที่ จะผ่อ นผัน การยื่ นแสดงเอ กสารหรื อ
หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.

บุคคลธรรมดา
1.1

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก)
(ข)

1.2

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก)
(ข)

2.

บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอานาจ

หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอานาจ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอานาจ

นิติบุคคล
2.1

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
(ข)

2.2

หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก)
(ข)

หนังสือรับรองนิติบุคคล
บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับ รองสาเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่ จัดทาขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา
12.30 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2554 เป็นต้นไป
หมายเหตุ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในข้อ (3) ของหนังสือมอบฉันทะ
ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ตาแหน่ง

วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
21 เมษายน 2483
71 ปี
ไทย
89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
 Ph.D. University of Illinoies

 M.A. (ECON) University of Philippines
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547
 Board & CEO Assessment รุ่นที่ 2/2546
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545
 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2544
จานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ
3 ปี 11 เดือน / 2 วาระ
ประสบการณ์การทางาน
 ปี 2550- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
 ปี 2548- ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
 ปี 2547- ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว
 ปี 2548- ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
และวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตร แห่งเอเชีย จากัด
 ปี 2542 - 2550 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2553
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง (วาระการประชุมที่ 5)

- 28 -

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ตาแหน่ง
วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา

นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
13 พฤษภาคม 2492
62 ปี
ไทย
916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงศ์ 21แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA
 เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2539

 หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/2536
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2547
จานวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ
7 ปี 5 เดือน / 3 วาระ
ประสบการณ์การทางาน
 ปี 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
 ปี 2546 – 2551
รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 ปี 2546 - 2550
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2553
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
(วาระการประชุมที่ 5)
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ตาแหน่ง
วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา

นายวิจิตร วิชัยสาร
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
27 เมษายน 2489
65 ปี
ไทย
114 ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง ปทุมธานี


The Executive Master of Business Administration (EMBA) School of Management AIT





ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย



หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปรอ.) รุ่นที่ 42

 ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550



Finance for Non-finance Director (FND) รุ่นที่ 38/2550
Understanding the Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 12/2550




จานวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 20/2550
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุ่นที่ 2/2008
IT Governance : A Strategic Part Forward
3 ปี 6 เดือน / 2 วาระ

ประสบการณ์การทางาน •

ปี 2550 - ปัจจุบัน




ปี 2549 - 2551
ปี 2547 - 2549

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ปี 2546 - 2547
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 ปี 2544 - 2546
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2553
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการ
ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
ด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ

2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3)

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีก ก็ได้
ข้อ 34. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวั ล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนั ส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่ง อาจกาหนดเป็น
จานวนแน่ นอนหรื อวางเป็น หลั กเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อนไม่ กระทบกระเทือนสิท ธิของพนักงานและลูก จ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดารงคุณสมบัติของ
กรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกั น
ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้
ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจั ดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3)
วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จาเป็นต้อง
ครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยมอบ
ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก.
ข.
ค.

จานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ ถือหุ้น ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนั งสือนั ดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะ มีมติใ ห้
เปลี่ยนลาดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจาเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็น อย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือ
กรณีอื่นตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
ข.
ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
การท า แก้ ไข หรือ เลิ กสั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การให้ เช่ า กิ จการของบริษั ท ทั้ งหมดหรื อ บางส่ ว นที่ ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
การเพิ่มทุน และการลดทุน
การออกหุ้นกู้
การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

เงินปันผล และเงินสารอง
ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง
หนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่
วันที่มีมติเช่นว่านั้น
ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกาไร
พอสมควรที่จะกระทาเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือ
หุ้นคราวต่อไป
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ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สาหรับหุ้นบุริมสิทธิ
ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสารองอื่น
ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมายและ
ทุนสารองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อัน
เป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
ข้อ 56. คณะกรรมการต้ องจัด ให้มีการท างบดุล และบัญ ชีกาไรขาดทุน ณ วั นสิ้น สุดของรอบปีบัญ ชีของบริษั ทเสนอต่อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1)
(2)

สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
รายงานประจาปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติ
ทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
มอบหมายให้บุคคลใดทาหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้ง
ให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทราบก่อน
ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น
กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตาแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็ น
ตาแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน
และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ขั้นตอนการเข้สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2553
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
วันที่ 21 เมษายน 2554
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียน
( เริ่ม 12.30 น.)
แสดงเอกสารส่วนบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.30 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณีที่มีผู้ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นๆ
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน

เจ้าหน้าที่จดั เก็บ
บัตรลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน
ประธานแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม
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