
 

ที่   NCH 015/2562 
 

วนัที่ 26 เมษายน 2562 
 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัขึน้  ณ ห้องเมจิก 3 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
เม่ือวนัศกุร์ท่ี 26 เมษายน 2562 ได้มีมติดงันี ้
 
วาระที่ 1  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันศุกร์

ที่ 20 เมษายน 2561 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี ้
 

 

 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรับทราบรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ 

 
วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิ น้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี ้
 

 

 

 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที่ 4  มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรจ านวน 5.00 ล้านบาท เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา
หุ้นละ 0.030 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายช่ือ
ผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่  15 มีนาคม 2562 ทัง้นีก้ าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี ้

 
 

 

 

 
 
วาระที่ 5  มีมติอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในปี 2562 

จ านวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้ 
 

5.1 รศ.ไตรรัตน์  จารุทศัน์ กรรมการ 
 
 
 
 
 

5.2  

5.2 นายวรการ  เทพเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

 

 

 

 
 
 
 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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5.3 นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

 

 

 

 
วาระที่ 6  มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2562 ดังนี ้

  

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

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

 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 
 - ประธานกรรมการฯ    30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการ             20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

    6. โบนสัจากผลการด าเนินงาน ปี 2561 และสิทธิประโยชน์อื่น   -ไมมี่- 
 

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี ้
 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี ้
 

 

 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 



4 
 

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติการแต่งตัง้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายช่ือ
ผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี ้

1. นายพีระเดช   พงษ์เสถียรศกัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4752 หรือ 
2. นางสาววนันสิา งามบวัทอง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6838 หรือ  
3. นายพจน์   อศัวสนัติชยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4891 หรือ 
4. นายสุวฒัน์   มณีกนกสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8134   
 

และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาทต่อปี โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี ้         

 

 
 
 
 
 

    
จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 
   ขอแสดงความนบัถือ 

  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

            (นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์) 
                รองกรรมการผู้จดัการ 

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

เห็นด้วย 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 


