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ท่ี NCH 006/2561 
       
                                                26 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
เร่ือง    แจ้งมติการงดจ่ายเงินปันผล ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 แจ้งการแตง่ตัง้กรรมการ 
 ผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (เพ่ิมเตมิ) 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
         ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติส าคญั ดงันี ้
 
1. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท 

ประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 

2. เห็นชอบให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2560  

 
3. เห็นชอบให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 หรือนางสาววนันิสา  
งามบวัทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์  อศัวสนัติชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4891 
หรือนายสวุฒัน์   มณีกนกสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8134  แห่งบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 โดยก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,190,000 
บาท ทัง้นีก้ารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชีดงักล่าวให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

4. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา เพ่ือ
พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ มีรายช่ือดงัต่อไปนีก้ลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 

1. นายวิเชียร  ศิลาพชัรนนัท์  กรรมการ 
2. นายรังสรรค์  นนัทกาวงศ์  กรรมการ 
3. นายสมนกึ  ตนัฑเทอดธรรม  กรรมการ 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 และเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
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ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันท่ี 26 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2560 นัน้  บริษัทขอเรียนให้ทราบวา่ บดันี ้พ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแตอ่ย่างใด 

 
5. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 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. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 

6. อนุมตัิก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.ห้องเมจิก 3 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น  จ ากัด  เลขท่ี  99 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงหลักสี่  เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และก าหนดให้มีวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ใน
วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 โดยก าหนดวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
วาระท่ี 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  
วาระท่ี 3   พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล 
วาระท่ี 5   พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระท่ี 6   พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 
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วาระท่ี 8   พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 36 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่

หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  
มาตรา 100 (ความใหม่ แก้ไขโดยค าส่ัง
หวัหน้า คสช.ที่ 21/2560)  
 “ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ายได้ทั ้งหมด  จะ
เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถื อหุ้ นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
                ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้
มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้ นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกัน
หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้น
ตามท่ีบังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้
ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถื อหุ้ นท่ีคณะ 
กรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

      ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้
ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ น
ตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรค

ข้อที่ 36 (ความเดมิ) 
 
“ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง 
(1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี ใ้ห้ เรียกว่า 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าว
ให้จดัให้มีขึน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัวนั
สิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้
ถื อหุ้ นคราวอื่ นๆ ให้ เรียกว่า “ประชุม
วิสามญั”  
               คณะกรรมการจะเรียกประชุม
วิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าย่ีสินห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกัน
ท าหนั งสื อในฉบับ เดี ยวกัน ร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดย
ในหนังสือร้องขอนัน้จะต้องระบุว่าให้รียก
ประชุมเพ่ื อการใดไว้ให้ ชัดเจน  คณะ 
กรรมการต้องจัดประชุมภายใน หน่ึง (1) 
เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น” 

ข้อที่ 36 (ที่ขอแก้ไข) 
 
“คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี 
ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนัสิน้สุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือ
หุ้ นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้
เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
               คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้
ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็
ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคน
หน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนั
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุม  ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผล
ในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัด
ให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึง่ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือ
กันหรือผู้ ถือหุ้ นคนอื่น ๆ รวมกันได้
จ านวนหุ้ นตามท่ีบังคับไว้นัน้จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันับแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
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สองต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จากการจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้
ให้แก่บริษัท” 

ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้
ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
              ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุม
ผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้
ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือ
หุ้ นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 
36 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมในครัง้นั น้ให้แก่
บริษัท” 
 

 
วาระท่ี 9   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

7. อนุมตัิตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา แต่งตัง้นายสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม เป็นกรรมการผู้จดัการ และ
นายสมเชาว์  ตนัฑเทอดธรรม เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ของบริษัทฯ โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 
2561 เป็นต้นไป 
 

      จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                    

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

 
 

           นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์ 
            (รองกรรมการผู้จดัการ) 

                  ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
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