
 

ท่ี   NCH 025/2561 
 

วนัท่ี 20 เมษายน 2561 
 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัขึน้  ณ ห้องเมจิก 3 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
เม่ือวนัศกุร์ท่ี 20 เมษายน 2561 ได้มีมติดงันี ้
 
วาระที่ 1  มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกร์

ที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมตดัิงนี ้
 

 

 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ 

 
วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมตดิังนี ้
 

 

 

 

เห็นด้วย 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

เห็นด้วย 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที่ 4  มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรจ านวน 1.10 ล้านบาท เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติ
การงดจ่ายเงนิปันผลของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมตดัิงนี ้

 

 

 

 

 
วาระที่ 5  มีมติอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในปี 2561 จ านวน 2 

ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน 
ดังนี ้ 
5.1 นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 
 
 
 
 

5.2  

5.2 นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 

 

 

 

 
วาระที่ 6  มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 ดังนี ้

  

 1. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 - ประธานกรรมการ   50,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการ   20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

เห็นด้วย 858,121,362 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 16,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0019 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 858,137,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

เห็นด้วย 857,612,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9388 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 525,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0612 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

เห็นด้วย 857,612,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9388 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 525,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0612 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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 2. คา่ตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท 
 - ประธานกรรมการ   440,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 
 - กรรมการ    -ไมม่-ี 

 3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

 4. คา่ตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  200,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 
 - กรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 
 5. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน          20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

    6. โบนสัจากผลการด าเนินงาน ปี 2560 และสิทธิประโยชน์อื่น   -ไมม่-ี 
 

 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมตดัิงนี ้
 

 

 

 
วาระที่ 7 มีมติอนุมัติการแต่งตัง้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อ

ผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี ้
1. นายพีระเดช   พงษ์เสถียรศกัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4752 หรือ 
2. นางสาววนันิสา งามบวัทอง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6838 หรือ  
3. นายพจน์   อศัวสนัติชยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4891 หรือ 
4. นายสวุฒัน์   มณีกนกสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8134   
 

และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2561 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,190,000 บาทต่อปี 
โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมตดัิงนี ้         

 

เห็นด้วย 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที่ 8  มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่  36 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาตทิี่ 21/2560 เป็นดังนี ้

 
“ข้อ 36  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่

วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ “การ
ประชมุวิสามญั” 

               คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือ
หุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม  ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย
ซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ  รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายใน
สี่สิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือ
หุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มี
การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

               ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามครัง้ใด 
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคบัข้อ 36 ผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่
บริษัท” 

 
 
 
 

เห็นด้วย 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมตดัิงนี ้         
 

 

 

 

 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
   ขอแสดงความนบัถือ 

  บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 
 

            (นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์) 
                รองกรรมการผู้จดัการ 

         ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
 
 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์ 02-993-5080 -7 ตอ่ 401 , 403 

เห็นด้วย 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 858,137,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 


