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วันที่ 9 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557
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รายงานประจำ�ปี 2557 ในรูปแบบซีดีรอม
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
(พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำ�ปี 2558)
นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558
แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำ�หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที
		่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557

		
		

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดที่ 24 เมษายน 2557 โดย
มีสำ�เนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ดังกล่าว
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ
ปรากฏอยู่ในรายงานประจำ�ปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรับทราบ
รายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

1

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำ�ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำ�ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีได้ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียด
ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2557)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำ�ปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำ�ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จะต้องลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำ�หนดให้ต้องมีทุนสำ�รองมากกว่านั้น
จากผลการดำ�เนินงานในปี 2557 ทีผ่ า่ นมา งบการเงินเฉพาะของบริษทั มีผลกำ�ไรสุทธิจ�ำ นวน 118,174,415.63 บาท
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน
5,900,000.00 บาท สำ�หรับผลประกอบการปี 2557 ทำ�ให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำ�รองตามกฎหมาย จำ�นวน
60,250,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.02 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท)
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและส�ำรองตามกฎหมาย
ของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น�ำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด�ำเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่การด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2557 ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 114,065,789.61 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.037 บาท โดยก�ำหนดจ่ายปันผลใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
							
ก�ำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)
หัก ส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสุทธิหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย
(หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว 1,185,985,052 หุ้น)
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�ำไรสุทธิ

ผลการดำ�เนินงาน
ปี 2557 (บาท)

ผลการดำ�เนินงาน
ปี 2556 (บาท)*

114,065,789.61
5,900,000.00
108,165,789.61

105,276,794.81
5,500,000.00
99,776,794.81

43,881,446.92
0.037
ร้อยละ 40.57

40,323,491.77
0.034
ร้อยละ 40.41

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2557
เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย จ�ำนวน 5,900,000.00 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2557 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.037 บาท โดยก�ำหนดจ่ายปันผลในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ก�ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชือ่ ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ�ำปี 2557 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558

วาระที่ 5
		

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการ
ประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่ง
ในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออก
ตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
			 1. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
			 2. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
กรรมการ
			 3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ ได้ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
อนึ่ง ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจ�ำปี 2557
และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึง่ เป็นกรรมการทีต่ อ้ งออก
ตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 (3) ได้ก�ำหนดให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้ง
ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ก�ำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม
หรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก�ำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม
และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
(ไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำ�หรับกรรมการ)
3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
5. ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการ
440,000 บาท ต่อปี
6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
7. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
8. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
9. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
10. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์
ค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2558 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา
การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด มาตรา 90 ได้ก�ำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป
ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด มาตรา 120 ซึ่งก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด
โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ในปี 2554-2557 (เป็นเวลา 4 ปี) หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ซึ่งไม่เคยได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 ซึ่งเคยได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2549-2551 (เป็นเวลา 3 ปี) เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจ�ำปี 2558
เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย
ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ปี 2558 ก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 1,190,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 จ�ำนวน
120,000 บาท โดยในปี 2557 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษทั ให้แก่บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด
จ�ำนวน 1,070,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จ�ำนวน
216,404 บาท
ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท
เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด โดยในปี 2557 บริษัทจ่ายค่า
ตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด จ�ำนวน 131,000 บาท และค่าตอบแทน
ของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จ�ำนวน 2,040 บาท

4 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือ
นายพจน์ อัศวสันติชัย แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2558 และขออนุมัติค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีจ�ำนวน 1,190,000 บาท ส�ำหรับค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ�ำปี 2558 และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,190,000 บาท
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2558 ดังกล่าว จะต้อง
ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุม และเรื่องอื่นๆ
อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุมอีกก็ได้”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา
105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น
เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดท�ำรายงานประจ�ำปี (Annual Report)
ในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558 อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอรับรายงานประจ�ำปี 2557 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อ
ขอรับได้ที่
			
			 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
			 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
			 เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซ.อัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
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จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร หรือ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ หรือ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม
				

ขอแสดงความนับถือ

				
		
				

(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2531-5533, 0-2993-5080-7 ต่อ 403, 401 และ 404
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ +66(0) 2993-5080-7 โทรสาร +66(0) 2993-5089 www.ncgroup.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.30 – 15.45 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
ประธานกรรมการ
2. ดร.พิบูลย์
ลิมประภัทร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
				
ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
4. นายวิจิตร
วิชัยสาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
				
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
/1
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร)
6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
7. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1)
ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2)
8. นายสมนึก
หมายเหตุ : /1 นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
				
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 72 ราย นับจำ�นวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 934,388,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
78.79 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชำ�ระแล้วของบริษัทมีจำ�นวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น)
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมาย
ให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำ�เนินการประชุม
ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้
1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทได้จัด
เตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้า
ประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่าน ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่น�ำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่
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มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะท�ำการจัดเก็บ
บัตรลงคะแนนของทุกท่านเพื่อท�ำการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทฯ จะน�ำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท�ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้น�ำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้แนะน�ำตัวโดย
บอกชื่อ - สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยค�ำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่ก�ำลัง
พิจารณา
3. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบ
และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา
หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2556

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามรายละเอียดส�ำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้วก่อนการประชุม
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2556 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้
เห็นด้วย
934,421,709 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
รวม
934,421,709 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000

รับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556 และรับทราบ
รายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระส�ำคัญดังนี้
ผลการด�ำเนินงานด้านยอดขายรายปี : ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตด้านยอดขายอย่างต่อเนื่อง
ในอัตราร้อยละ 19 ร้อยละ 13 และร้อยละ 22 ในปี 2554 - ปี 2556 และสูงสุดในปีทผี่ า่ นมา โดยมียอดขายอยูท่ ี่ 3,400 ล้าน
บาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผลการด�ำเนินงานด้านการโอน : มีอัตราการเติบโตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ในอัตราร้อยละ 25
ร้อยละ 3 และร้อยละ 7 ในปี 2554 - ปี 2556 โดยปีทผี่ า่ นมามียอดโอนรวมกว่า 1,641 ล้านบาท สูงสุดในรอบหลายปีทผี่ า่ นมา
ปี 2556 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนใน 3 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 1,996 ล้านบาท ดังนี้ 1) โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์
เลคแกรนด์เด่ ประเภทบ้านเดี่ยว 144 หน่วย มูลค่าโครงการ 693 ล้านบาท 2) โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เทอร์เร่ ประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ 456 หน่วย มูลค่าโครงการ 713 ล้านบาท 3) โครงการเนทูเรซ่า (เฟส 2) พัทยาเหนือ ประเภทคอนโดมิเนียม
406 หน่วย มูลค่าโครงการ 590 ล้านบาท ซึ่งทุกโครงการได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
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เป้าหมายการด�ำเนินงานปี 2557 : บริษทั ฯตัง้ เป้าหมายยอดขายที่ 3,200 ล้านบาท และตัง้ เป้าการโอนที่ 1,800 ล้านบาท
ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการ 2,850 ล้านบาท ได้แก่ โครงการแนวราบ 2 โครงการ และ
โครงการแนวสูง 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Diamant จ.เชียงใหม่ ประเภทคอนโดมิเนียม จ�ำนวน 227 หน่วย มูลค่า
โครงการ 530 ล้านบาท
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรับทราบรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตามที่
เสนอมา

วาระที่ 3

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำ�ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจ�ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด ได้ท�ำการตรวจสอบงบการเงิน ประจ�ำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และได้ให้ความเห็นว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำ คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ตาม
รายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการที่ส�ำคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
รายการที่ส�ำคัญในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการที่ส�ำคัญในงบกระแสเงินสด
สรุปอัตราส่วนที่ส�ำคัญทางการเงิน
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ประจ�ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้
เห็นด้วย
934,421,709 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
รวม
934,421,709 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานปี 2556 และการจ่าย
เงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรร
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือ
กฎหมายอื่นก�ำหนดให้ต้องมีทุนส�ำรองมากกว่านั้น
จากผลการด�ำเนินงานในปี 2556 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 106,250,637.90 บาท
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินส�ำรองตามกฎหมาย จ�ำนวน 5.5 ล้าน
บาท ส�ำหรับผลประกอบการปี 2556 ท�ำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนส�ำรองตามกฎหมาย 54,350,000 บาท คิดเป็น
อัตราร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท)
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษี และส�ำรองตามกฎหมายของ
งบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น�ำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด�ำเนินงาน และฐานะการเงิน
ของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
การด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการด�ำเนินงานในปี 2556
ทีผ่ า่ นมางบการเงินรวมของบริษทั มีผลก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 105,276,794.81 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.034 บาท โดยก�ำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการจัดสรรก�ำไร และจ่าย
เงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2556 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้
เห็นด้วย
934,421,709 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
รวม
934,421,709 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5
		

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2557

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประจ�ำปี 2557 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้งกรรมการ
จะต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้
ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้น
จากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายพิบูลย์
ลิมประภัทร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
2. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ
3. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก�ำหนดไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ
เนื่องจากกรรมการจ�ำนวนสองท่าน ได้แก่ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม และนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจึงของดออกเสียงในการเลือกตนเองกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระในปี 2557 จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิบลู ย์ ลิมประภัทร
กรรมการและกรรมการอิสระ 2) นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 3) นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ กลับเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
1) นายพิบูลย์ ลิมประภัทร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
เห็นด้วย
934,421,709 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็นร้อยละ
รวม
934,421,709 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
2) นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
เห็นด้วย
913,447,909 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 97.7554
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
20,973,800 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
2.2446
รวม
934,421,709 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000

10 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558

3) นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
เห็นด้วย
933,421,709
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
1,000,000
รวม
934,421,709

กรรมการ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.8930
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
0.1070
คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2557

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2557

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2557 โดยแถลงให้
ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ก�ำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือ
ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก�ำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้
มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2557 ในอัตราเดียวกับปี 2556 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม		
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
(โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำ�หรับกรรมการ)
			 3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
			 4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
			 5. ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการ
440,000 บาท ต่อปี
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
			 6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ
7. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
8. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
9. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
10. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมมีมติประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2557 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้
เห็นด้วย
934,416,709 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.9995
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
5,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0005
รวม
934,416,709 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี ประจ�ำปี 2557 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด มาตรา 120 ซึ่งก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด โดย
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นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4996 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจ�ำปี 2557 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด จะก�ำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ด�ำเนินงานแทน
เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย
ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงิน 1,070,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�ำนวน
40,000 บาท
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมมีมติประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2557 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้
เห็นด้วย
934,416,709 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.9995
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
5,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0005
รวม
934,416,709 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
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พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการบริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ
โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจ�ำนวน 3 ราย ดังนี้
1) คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง เรื่องการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นของบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบค�ำถาม สรุปสาระส�ำคัญดังนี้ : บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร โดยได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเป็นหน่วยงานในการ
ตรวจสอบการกระท�ำที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกัน
ส�ำหรับการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับองค์กรภายนอกนั้น บริษัทฯ ขอน�ำเรื่องดังกล่าว
หารือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป
2.) คุณณัฐภูมิ ชาวเหนือ ได้สอบถามเกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์ และเทคโนโลยีมือถือ มาใช้
ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทในอนาคต
คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 ได้ตอบค�ำถาม สรุปสาระส�ำคัญดังนี้ : 1.ส�ำหรับ
กระบวนการผลิต ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาการก่อสร้างโดยใช้เป็นโครงสร้างส�ำเร็จรูป หรือ Prefab ในการก่อสร้าง
บ้านประเภท ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก และการก่อสร้างแบบดั้งเดิม ก่ออิฐ ฉาบปูน ในประเภทบ้าน
เดี่ยวขนาดใหญ่ ซึ่งส�ำหรับกระบวนการผลิตทั้ง 2 กระบวนการ บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าสามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้า 2. ส�ำหรับเรื่องความปลอดภัย บริษัทฯ มีบริษัทย่อยคอยดูแล ได้แก่บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้บริการบริหารชุมชนในโครงการภายหลังจากการเข้าอยู่อาศัยของลูกบ้าน ทั้งนี้
การน�ำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์ และเทคโนโลยีมือถือ มาเป็นออฟชั่นเสริมส�ำหรับลูกค้านั้น บริษัทฯ สามารถ
เปิดให้ลูกค้าเลือกได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วย
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบค�ำถามเพิ่มเติม สรุปสาระส�ำคัญดังนี้ : บริษัทฯ ใส่ใจในเรื่องการปรับปรุงและ
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พัฒนารูปแบบบ้านรวมถึงออฟชั่นต่างๆ ของบ้าน และส�ำหรับในเรื่องเทคโนโลยีที่จะใช้กับบ้านนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษา
และไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้น�ำเทคโนโลยีบางเทคโนโลยีมาใช้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน เช่น
สัญญาณกันขโมย แต่ทั้งนี้ บางเทคโนโลยีเมื่อพิจารณาแล้วก็ยังไม่เหมาะสมกับเมืองไทย และมีต้นทุนที่สูง แต่อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯก็ยังคงศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.) คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ ได้สอบถามเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ธุรกิจให้เช่า และลักษณะการว่าจ้างใน
การก่อสร้างบ้านของบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบค�ำถาม สรุปสาระส�ำคัญดังนี้ : อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ พยายามที่จะ
ปรับปรุงให้มีอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา ส�ำหรับเรื่องธุรกิจให้เช่า นั้น บริษัทฯเน้นการลงทุนในธุรกิจที่ได้
รับผลตอบแทนเร็ว ซึ่งในขณะที่การลงทุนสินทรัพย์ให้เช่า ให้ผลตอบแทนที่ช้ากว่า แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนดังกล่าว
เป็นแผนที่อาจจะพิจารณาในอนาคตต่อไป
และส�ำหรับลักษณะการว่าจ้างในการก่อสร้างบ้าน นั้น บริษัทฯ มีทั้ง 2 รูปแบบ คือจ้างเหมา และก่อสร้างเอง
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจ้างเหมา ซึ่งจะมีบางรายการที่ทางบริษัทฯ จัดซื้อวัสดุให้ เนื่องจากต้องการควบคุมคุณภาพ
การก่อสร้างให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ท�ำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
รวมทั้งสิ้น 73 ราย นับจ�ำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 934,421,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.79 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ
จึงกล่าวปิดการประชุม
		

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.
				
				

ลงชื่อ............................................... ประธานที่ประชุม
(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)

				
				
			

ลงชื่อ............................................... ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)

				
				
			

ลงชื่อ..................ขาดลายเซ็นต์..............ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางน้ำ�เพชร ตันตะวิริยะ)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
ประวัติกรรมการ

ชื่อ
ต�ำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการ และกรรมการอิสระ 			
13 พฤษภาคม 2492
66 ปี
ไทย
916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงศ์ 21 แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา
Master of Public Administration, Roosevelt University,
		 Chicago, ILL, USA
เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
		 แห่งเนติบัณฑิตสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2539
หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/2536
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2547
จ�ำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ		
11 ปี 5 เดือน / 4 วาระ
ประสบการณ์การท�ำงาน
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
			
และกรรมการสรรหา บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - 2551
รองกรรมการผู้จัดการ
			
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2546 - 2550
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
			
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2557
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายกอบศักดิ์
พงศ์พนรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฏหมายก�ำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว มีความส�ำคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการ
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ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อ
มิ ให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
จ�ำนวน
ประเภทกรรมการ
ไม่มี
-

	 

กิจการอื่น( ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
จ�ำนวน
ประเภทกรรมการ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี
ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท
1. การถือหุ้นในบริษัท
1.1 จ�ำนวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ	
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ
การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน

สถานะ / ค�ำอธิบาย
ไม่มี
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
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เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ต�ำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา

นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
กรรมการ
1 กุมภาพันธ์ 2504
54 ปี
ไทย
479/89 หมู่ 12 ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการอบรมผู้บริหาร โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบริหารความเสี่ยงองค์กร สมาคมบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 4/2548
การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2549
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
Board Performance Evaluation ปี 2547
จ�ำนวนปี วาระที่เป็นกรรมการ 		
11 ปี 5 เดือน / 5 วาระ
ประสบการณ์การท�ำงาน
ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร
			
และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร
			
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - ตุลาคม 2554
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
			
และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร
			
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - 2550
กรรมการ กรรมการบริหาร
			
และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร
			
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
2537 - 2546
รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร
			
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2557
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
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การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
จ�ำนวน
ประเภทกรรมการ
ไม่มี
-

	 

กิจการอื่น( ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
จ�ำนวน
ประเภทกรรมการ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี
ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท
1. การถือหุ้นในบริษัท
1.1 จ�ำนวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ	
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ
การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน

สถานะ / ค�ำอธิบาย
มี
500,000 หุ้น
ร้อยละ 0.04
ไม่เป็น
เป็นกรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร
ไม่เป็น
ไม่มี
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เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ต�ำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม					
กรรมการ 					
6 พฤษภาคม 2511
46 ปี
ไทย
2239 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
Master of Management (SASIN), Chulalongkorn University, 2005
ประวัตกิ ารศึกษา
Bachelor of Engineering (Systems),
		 University of Pennsylvania, Philadelphia, 1992
Bachelor of Science (Wharton School),
		 Finance and Management University of Pennsylvania, Philadelphia, 1992
โครงการพัฒนาวิชาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด / นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รุ่นที่ 1/2553
นักบริหารงานผังเมืองระดับสูง รุ่นที่ 1/2551
โครงการอบรมผู้บริหารโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2536
ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2557
นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 5
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2557
RE-CU HOTEL INVESTMENT AND MARKETING รุ่นที่ 5
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557
การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
จ�ำนวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ
11 ปี 5 เดือน / 5วาระ
ประสบการณ์การท�ำงาน
ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
			
และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2
			
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2
			
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
2537 - 2546
รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2
			
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ 28,200,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 2.38 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2557
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
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การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น( ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
จ�ำนวน
ประเภทกรรมการ
จ�ำนวน
ประเภทกรรมการ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี
1 แห่ง
กรรมการบริษัทย่อย
ไม่มี
				
บริษัท เอ็น.ซี.
				
				

			

6 แห่ง

				

				
				
				
				
				
				
				
				

				
				

				
	 

พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการบริษัทที่
ที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอส.ซี.
คอนสตรัคชั่น แอนด์
เดคคอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท สถาพรวัฒนา
ค้าวัสดุก่อสร้าง จ�ำกัด
บริษัท ทรัพย์น�ำชัย
พัฒนา จ�ำกัด
บริษัท น�ำชัยพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ จ�ำกัด
บริษัท เอ็นซีเอช 2555

โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท
1. การถือหุ้นในบริษัท
1.1 จ�ำนวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย
			
			
			
			
			
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ	
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ
การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน

สถานะ / ค�ำอธิบาย
มี
28,200,000 หุ้น
ร้อยละ 2.38
น้องชายคุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม* (* กรรมการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ
อยู่ในกลุ่มตันฑเทอดธรรมซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท
จ�ำนวน 922,322,400 หุ้น)
เป็นกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการ 2
ไม่เป็น
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้น
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�จากบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวสอดคล้องตามข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
				
				

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น...........................................
			
			

เขียนที่....................................................
วันที่........เดือน ......................พ.ศ.............

.

(1) ข้าพเจ้า......................................................................................................... สัญชาติ................................
อยู่บ้านเลขที่................................... ถนน......................................................... ตำ�บล/แขวง...........................
อำ�เภอ/เขต..................................... จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์.........................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้นรวม..............................................หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสียง ดังนี้
(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)
(1).............................................................................................................................อายุ.......................ปี
อยู่บ้านเลขที่................................ ถนน................................................		ตำ�บล/แขวง.......................................
อำ�เภอ/เขต.................................. จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์................................หรือ
(2).............................................................................................................................อายุ.......................ปี
อยู่บ้านเลขที่................................ ถนน................................................		ตำ�บล/แขวง.......................................
อำ�เภอ/เขต.................................. จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์................................หรือ
(3).............................................................................................................................อายุ.......................ปี
อยู่บ้านเลขที่................................ ถนน................................................		ตำ�บล/แขวง.......................................
อำ�เภอ/เขต.................................. จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์................................หรือ
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2558 ของบริษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซง่ิ จำ�กัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557
		
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ
		
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำ�ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
		
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล
		
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำ�ปี 2558		
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
				
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
				
			
1. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				
			
2. นายวิเชียร์ ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				
			
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				

22 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2558
		
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2558
		
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
		
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำ�ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ
					
ลงชื่อ ....................................................... ผู้มอบฉันทะ
		 ( .....................................................)
					
ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
		 ( .....................................................)
					
ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
		 ( .....................................................)
					
ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
		 ( .....................................................)
หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำ�หนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำ�นวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
วาระที่........................เรื่อง...............................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่........................เรื่อง...............................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่........................เรื่อง...............................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่........................เรื่อง...............................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่........................เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
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การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ...................................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...................................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำ�ต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ....................................................... ผู้มอบฉันทะ
		 ( .....................................................)
					
ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
		 ( .....................................................)
					
ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
		 ( .....................................................)
					
ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
		 ( .....................................................)
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เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำ�หรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำ�หนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความ
เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผัน
การยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจำ�ตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวของผู้มอบอำ�นาจ และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวหรือสำ�เนาหนังสือเดินทาง
			 (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำ�นาจ
		
- หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สำ�เนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำ�นาจ และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวหรือสำ�เนาหนังสือเดินทาง
			 (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำ�นาจ
- หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
		

2. นิติบุคคล
2.1 กรณีผู้มีอำ�นาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
(ก) สำ�เนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวหรือสำ�เนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนาม
		 2.2 กรณีมอบฉันทะทั่วไป
(ก) สำ�เนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวหรือสำ�เนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำ�นาจที่ได้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวหรือสำ�เนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
(ค) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
ในกรณีของสำ�เนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำ�เนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำ�ขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา
12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
หมายเหตุ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการ เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในข้อ (3) ของหนังสือมอบ
ฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ต�ำแหน่ง

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีเกิด
21 เมษายน 2483
อายุ
79 ปี
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู่
89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ประวัติการศึกษา
Ph.D. University of Illinoies
M.A. (ECON) University of Philipines
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
จ�ำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ		
7 ปี 11 เดือน / 8 วาระ
ประสบการณ์การท�ำงาน
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ หลักสูตรโครงการปริญญาเอก				
			
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
			
ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ
			
พิจารณค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูไก จ�ำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ และรองประธานกรรมการ
			
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
			
และการเกษตรแห่งเอเชีย จ�ำกัด
2547- ปัจจุบัน
กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2557
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี
28 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ต�ำแหน่ง

นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
วัน เดือน ปีเกิด
13 พฤษภาคม 2492
อายุ
66 ปี
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู่
916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงศ์ 21แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ประวัติการศึกษา
Master of Public Administration, Roosevelt University,
		 Chicago, ILL, USA
เนติบัณฑิต สมัยที่ 25
		 ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
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
จ�ำนวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ
11 ปี 5 เดือน / 4 วาระ
ประสบการณ์การท�ำงาน
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
			
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - 2551
รองกรรมการผู้จัดการ
			
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2546 - 2550
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
			
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2557
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ต�ำแหน่ง

นายวิจิตร วิชัยสาร
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีเกิด
27 เมษายน 2489
อายุ
69 ปี
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู่
114 ต�ำบลบางปรอก อ�ำเภอเมือง ปทุมธานี
ประวัติการศึกษา
The Executive Master of Business Administration (EMBA)
		 Asian Institute of Technology (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
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 20/2550
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุ่นที่ 2/2008
IT Governance : A Strategic Part Forward
จ�ำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 		
7 ปี 6 เดือน / 3 วาระ
ประสบการณ์การท�ำงาน
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
			
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
			
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
2549 - 2551
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2547 - 2549
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2546 - 2547
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
2544 - 2546
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2557
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี
30 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการ
ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน
เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำ�แหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำ�เป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล
		 หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
		 เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี
		 หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำ�นวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
		 กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง
		 กรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้
ข้อ 34. บำ�เหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำ�หนด
		 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำ�เหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำ�หนดเป็นจำ�นวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์และจะกำ�หนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับ
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
		 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
		 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำ�รงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตาม
ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด

การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะกำ�หนด
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว
ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
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		 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
		 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้า (1/5) ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด หรือจำ�นวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำ�หนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุม
ภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจำ�กัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำ�บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำ�นวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม
		 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำ�หนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จำ�เป็นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำ�
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำ�ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัดกำ�หนด โดยมอบให้แก่ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำ�หนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี
รายการดังต่อไปนี้
ก. จำ�นวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำ�ดับระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำ�ดับ
วาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
		 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำ�หนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมได้
		 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม
ไม่เสร็จ และจำ�เป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำ�หนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้
ให้โฆษณาคำ�บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่
กฎหมายกำ�หนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค. การทำ� แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

เงินปันผล และเงินสำ�รอง
ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล
		 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำ�บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น
ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำ�ไรพอสมควร
ที่จะกระทำ�เช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำ�นวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำ�หรับหุ้นบุริมสิทธิ
ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดเงิน
		ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
		 นอกจากทุนสำ�รองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำ�รองอื่นตามที่เห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ในการดำ�เนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
		 เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส�ำรองอื่น ทุนส�ำรองตามกฎหมายและทุนส�ำรองส่วน
ล�้ำมูลค่าหุ้นตามล�ำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
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สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ� และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ�งบดุล และบัญชีกำ�ไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปี
บัญชีของบริษัท
ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำ�งบดุล และบัญชีกำ�ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำ�เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำ�ปี
(1) สำ�เนางบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมด
ของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำ�นักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้
บุคคลใดทำ�หน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจำ�กัดทราบก่อน
ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับ
ตำ�แหน่งอีกก็ได้
ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำ�หนด
ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำ�แหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำ�แหน่ง
ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำ�ไรขาดทุน และ
ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่
ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียน ( เริ่ม 12.30 น.)
แสดงเอกสารส่วนบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.30 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลำ�ดับ
กรณีที่มีผู้ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ในวาระนั้นๆ ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน
ประธานแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม
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แผนที่สถานที่ประชุม
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทร. 66 (0) 2575-5599 แฟ็กซ์ 66 (0) 2575 5555

www. miraclegrandhotel.com Email: info@miraclegrandhotel.com

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
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