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ท่ี NCH 007/2562 
       
                                                 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
เร่ือง    แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
         ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติส าคญั ดงันี ้
 
1. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท 

ประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 

2. เห็นชอบให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.030 บาท  

 
3. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการใหม ่3 ท่าน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
  1. รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์   จารุทศัน์ กรรมการ 
  2. นายวรการ   เทพเฉลิม   กรรมการอิสระ 
  3. นายวิชาญ   อมรโรจนาวงศ์  กรรมการอิสระ 
 
  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุเพ่ือพิจารณาในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 25 กันยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 
2561 นัน้  บริษัทขอเรียนให้ทราบวา่ บดันี ้พ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแตอ่ย่างใด 
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4. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 รายละเอียดดงันี ้
 1. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 - ประธานกรรมการ   50,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการ    20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

2. คา่ตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท 
 - ประธานกรรมการ   440,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 
 - กรรมการ    -ไมม่ี- 

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. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
 - ประธานกรรมการสรรหาฯ  30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการสรรหาฯ   20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 

5. เห็นชอบให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 หรือนางสาววนันิสา  
งามบวัทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6838 หรือนายพจน์  อศัวสนัติชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4891 
หรือนายสวุฒัน์   มณีกนกสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8134  แห่งบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,230,000 
บาท ทัง้นีก้ารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบัญชีดงักล่าวให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

6. อนุมตัิก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.ห้องเมจิก 3 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น  จ ากัด  เลขท่ี  99 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงหลักสี่  เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
วาระท่ี 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561  
วาระท่ี 3   พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล 
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วาระท่ี 5   พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 8   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

7. อนุมัติให้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 (Record 
Date) และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 และก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องได้รับการ
อนุมัตจิากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

 ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และ
ระเบียบวาระการประชมุดงักลา่วให้ทราบลว่งหน้าก่อนการประชมุบนเวบ็ไซต์ www.ncgroup.co.th 
      
  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                                                      

 ขอแสดงความนบัถือ 
  บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

           นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์ 
            (รองกรรมการผู้จดัการ) 

                  ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์ 0-2531-5533 , 0-2993-5080-7 ตอ่ 403 , 401 
e-mail : ir@ncgroup.co.th 
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