ที่ NCH 07/2563
28 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2562
(แก้ไข RD)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น .ซี. เฮ้าส์ซ่ิ ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวัน ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติสาคัญ ดังนี ้
1. เห็ น ชอบให้น าเสนอต่อที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มัติงบการเงิ น ของบริษั ท
ประจาปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั น ผลสาหรับ ผลการดาเนิ นงาน ปี 2562 เนื่ องจากบริษัทมีความ
จาเป็ นต้องใช้เงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษัท
3. เห็ น ชอบให้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 ตามข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหา
พิ จารณาค่าตอบแทน และก ากับ ดูแลกิ จการ (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ การเลือกตั้ง
กรรมการที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 คนตามรายชื่อดังต่อไปนี ้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง
1. ดร.พิบลู ย์
ลิมประภัทร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
2. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแล
กิจการ
3. นายวิเชียร
ศิลาพัชรนันท์
กรรมการ กรรมการบริหาร
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ทัง้ นี ้ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 27
ธันวาคม 2562 นัน้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี ้ พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ้น
เสนอวาระการประชุมเพื่ อพิ จารณาในการประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 และไม่มีผูถ้ ื อหุน้ เสนอชื่ อ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
4. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 รายละเอียดดังนี ้
1. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
50,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการ
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
2. ค่าตอบแทนรายปี คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
440,000 บาท ต่อคน ต่อปี
- กรรมการ
-ไม่มี3. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
4. ค่าตอบแทนรายปี คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
- กรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
5. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการสรรหาฯ
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
5. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7318 หรือนางสาววันนิสา งาม
บัวทอง ผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุญาตเลขที่ 6838 หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผูส้ อบบัญชี รบั อนุ ญาต
เลขที่ 9201 หรือนายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จากัด คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสาหรับปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท
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6. อนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง
วี นั ส โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่ น เลขที่ 99 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงหลั ก สี่ เขตดอนเมื อ ง
กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบบัญชีปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2562 และการงดจ่ายเงินปั นผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7. อนุมตั ิให้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (Record
Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ บริษัท จะเปิ ดเผยรายละเอียดการประชุมสามัญผูถ้ ือ หุน้ ประจาปี 2563 และ
ระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.ncgroup.co.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จากัด (มหาชน)

นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
(รองกรรมการผูจ้ ดั การ)
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

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