ที่ NCH 006/2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง แจ้งมติการงดจ่ายเงินปันผล กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เพิ่มเติม)
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 ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1. นายวิเชียร
ศิลาพัชรนันท์
กรรมการ
2. นายรังสรรค์
นันทกาวงศ์
กรรมการ
3. นายสมนึก
ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
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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
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ข้อบังคับของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซงิ่ จากัด (มหาชน)
มาตรา 100 (ความใหม่ แก้ไขโดยคาสั่ง ข้อที่ 36 (ความเดิม)
ข้อที่ 36 (ที่ขอแก้ไข)
หัวหน้า คสช.ที่ 21/2560)
“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ “ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
รวมกั นได้ ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละสิ บของ (1) ครั้ ง การประชุ มเช่ นว่ านี้ ให้ เรี ยกว่ า ถื อหุ้ นเป็ นการประชุ มสามัญประจ าปี
จ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ า ยได้ ทั้ ง หมด จะ “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ
เข้าชื่ อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวัน รอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือ
เรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การประชุ ม สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ หุ้ นคราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ าวแล้ ว ให้
วิสามัญเมื่ อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุ เรื่ องและ ถื อ หุ้ น คราวอื่ น ๆ ให้ เ รี ย กว่ า “ประชุ ม เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
เหตุ ผลในการที่ ขอให้ เรี ยกประชุ มไว้ ให้ วิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ชั ดเจนในหนั งสื อดั งกล่ าวด้ วย ในกรณี
คณะกรรมการจะเรี ย กประชุ ม ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็
เช่ นนี้ คณะกรรมการต้องจั ดให้ มี การ วิ สามั ญ เมื่ อใดก็ ได้ สุ ดแต่ จะเห็ นสมควร ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคน
ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในสี่ สิบห้ าวั นนั บ หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
แต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้น ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจานวน
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้ ที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือจานวนผู้ถือหุ้น หุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกัน
มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตาม ไม่น้อยกว่ ายี่สินห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนั บ ท าหนั งสื อขอให้ คณะกรรมการเรี ย ก
วรรคหนึ่ ง ผู้ ถื อหุ้ นทั้ งหลายซึ่ งเข้ าชื่ อกั น รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้น จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกัน เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล
ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ท าหนั ง สื อ ในฉบั บ เดี ย วกั น ร้ อ งขอให้ ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
ภายในสี่ สิ บห้ าวั นนั บแต่วั นครบก าหนด คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดย หนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้ รียก คณะกรรมการต้ อ งจั ด ให้ มี ก าร
ถื อ ว่ า เป็ น การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ค ณะ ประชุ ม เพื่ อ การใดไว้ ใ ห้ ชั ด เจน คณะ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นภายในสี่ สิ บห้ าวั น
กรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ อ ง กรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) นั บแต่ วั นที่ ได้ รั บหนั งสื อจากผู้ ถื อ
รับผิดชอบค่ าใช้จ่ ายอันจาเป็ นที่เกิดจาก เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือ หุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัด
การจั ดให้ มีการประชุ มและอานวยความ หุ้น”
ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลา
สะดวกตามสมควร
ตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึง่ เข้าชือ่
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้
กั น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น คนอื่ น ๆ รวมกั น ได้
ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
จ านวนหุ้ นตามที่ บั งคั บไว้ นั้ นจะเรี ยก
ตามวรรคสองครั้ ง ใดจ านวนผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
กาหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรค
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สองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น
ให้แก่บริษัท”

ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้
ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริ ษั ท ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยอั น
จาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้
ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จานวนผู้ถือ
หุ้ นซึ่ งมาร่ วมประชุ มไม่ ครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับข้อ
36 ผู้ ถื อหุ้ นตามวรรคสามต้องร่ วมกั น
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ในครั้ ง นั้ น ให้ แ ก่
บริษัท”

วาระที่ 9 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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