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ท่ี   NCH 020/2564 
 

วนัท่ี 23 เมษายน 2564 
 

เรื่อง แจง้มติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึน้  ณ บริษัท 
เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ต าบลคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 เม่ือวนัศกุรท่ี์ 23 เมษายน 2564 ไดม้ีมติดงันี ้
 
วาระที ่1  มีมติเป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวัน

จันทรท์ี ่15 กุมภาพันธ ์2564 โดยมีผู้ถอืหุน้ออกเสียงลงมตดัิงนี ้
 

 

 

 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ 

 
วาระที ่3 มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชแีล้ว โดยมีผู้ถอืหุน้ออกเสียงลงมตดัิงนี ้
 

 

 

 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระที ่4  มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรจ านวน 6.20 ล้านบาท เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 
ทัง้นีก้ าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที ่17 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้ถอืหุน้ออกเสียงลงมตดัิงนี ้

 
 

 

 

 

 
วาระที ่5  มีมตอินุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระในปี 2564 จ านวน 2 

ทา่น กลับเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง โดยมีรายละเอยีดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละทา่น 
ดังนี ้ 

 
5.1 รศ.ไตรรัตน ์ จารุทศัน ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

    
 

 
 
 
 
 
 

5.2 นายสมนึก   ตันฑเทอดธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร  
       

 

 

 

 

 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระที ่6  มีมตอินุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564 ดังนี ้
  

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

 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. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
 - ประธานกรรมการฯ    30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการฯ             20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

    6. โบนสัจากผลการด าเนินงาน ปี 2563 และสิทธิประโยชนอ์ื่น   -ไมม่-ี 
 
โดยมีผู้ถอืหุน้ออกเสียงลงมตดัิงนี ้

  
 

 

 

 
วาระที ่7 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อ

ผู้สอบบัญช ีดังต่อไปนี ้
1. นางสาวโชติมา   กิจศิรกร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7318 หรือ 

 2. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6838 หรือ  
 3. นางสาวชตุินนัท ์ กอประเสริฐถาวร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9201 หรือ 

4. นางสาวธญัพร    ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9169  

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,290,000 บาทต่อปี โดยมีผู้ถอืหุน้ออกเสียงลงมตดัิงนี ้         

 

 

 

 

วาระที ่8 มีมติอนุมัติวงเงนิออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง
ลงมตดัิงนี ้         

  
 

 
 
 
 
 

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

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

 
 

       (นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม) 
  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

         ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 
 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์02-993-5080 -7 ตอ่ 401, 403 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

เห็นดว้ย 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 931,600,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 


