ที่ NCH 006/2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง แจ้งมติการงดจ่ายเงินปันผล กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติสาคัญ ดังนี้
1. เห็ น ชอบให้ น าเสนอต่อที่ ป ระชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ นประจ าปี 2561 เพื่อพิ จ ารณาอนุ มัติงบการเงิน ของบริ ษัท
ประจาปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิเป็นเงิน
สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2560
3. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา
งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2561 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,190,000
บาท ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ มีร ายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1. นายวิเชียร
ศิลาพัชรนันท์
กรรมการ
2. นายรังสรรค์
นันทกาวงศ์
กรรมการ
3. นายสมนึก
ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2560 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
5. เห็น ชอบให้น าเสนอต่อที่ป ระชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 รายละเอียดดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการ
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
440,000 บาท ต่อคน ต่อปี
- กรรมการ
-ไม่มี3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
4. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
- กรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
6. อนุมัติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.ห้องเมจิก 3
โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่ น จ ากั ด เลขที่ 99 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงหลั ก สี่ เขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร และกาหนดให้มีวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ใน
วันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยกาหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล
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วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัตติ ามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา แต่งตั้งนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม เป็น กรรมการผู้จัดการ และ
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)

นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
(รองกรรมการผู้จัดการ)
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2531-5533 , 0-2993-5080-7 ต่อ 403 , 401
e-mail : ir@ncgroup.co.th
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