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ท่ี NCH 07/2563 
       
                                                 28 กมุภาพนัธ ์2563 
 
เรื่อง    ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ปี 2562 
(แกไ้ข RD) 
เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
          ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
         ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 28 
กมุภาพนัธ ์2563 ไดม้ีมติส  าคญั ดงันี ้
 
1. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท 

ประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 

2. เห็นชอบใหน้ าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ปี 2562 เน่ืองจากบริษัทมีความ
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนใชจ้่ายในการด าเนินงานของบริษัท 

 
3. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 คนตามรายช่ือดงัต่อไปนี ้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง  

1. ดร.พิบลูย ์  ลิมประภทัร  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
     และก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการ 
      สรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูล 
      กิจการ  

3. นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์  กรรมการ กรรมการบริหาร  
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  ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น
กรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ  ระหว่างวนัท่ี 19 กันยายน 2562 ถึงวนัท่ี 27 
ธนัวาคม 2562 นัน้  บริษัทขอเรียนใหท้ราบวา่ บดันี ้พน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 และไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือ
บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแตอ่ย่างใด 

 
4. เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 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. เห็นชอบใหน้ าเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7318 หรือนางสาววนันิสา งาม
บัวทอง ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6838 หรือนางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต
เลขท่ี 9201 หรือนายสวุฒัน ์มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 8134  แห่งบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ ากดั คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทส าหรบัปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,230,000 บาท  
 



 3 

6.  อนุมตัิก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศกุรท่ี์ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ หอ้ง
วีนัส  โรงแรมมิ ราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่ น  เลขท่ี  99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่  เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระดงันี ้ 

วาระท่ี 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 2   พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบบญัชีปี 2562 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล 
วาระท่ี 5   พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินปี 2563 และก าหนดคา่ตอบแทน  
วาระท่ี 8   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี)  

7. อนุมตัิใหก้  าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (Record 
Date) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2563  

 ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้ บริษัท จะเปิดเผยรายละเอียดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 และ
ระเบียบวาระการประชมุดงักลา่วใหท้ราบลว่งหนา้ก่อนการประชมุบนเวบ็ไซต ์www.ncgroup.co.th 

      
  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                                                   
    

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

 
 
 

           นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์
            (รองกรรมการผูจ้ดัการ) 

                  ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 
 
 
 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์0-2531-5533 , 0-2993-5080-7 ตอ่ 403 , 401 
e-mail: ir@ncgroup.co.th 

mailto:ir@ncgroup.co.th
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