
 

 ที� NCH 003 / 2564 

 

วันที� 1 กุมภาพันธ ์2564 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2564 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซิ์�ง จ�ากัด (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1.    ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2563 

 2. ขอ้มูลกรรมการอสิระที�บริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉันทะในการประชุม 

3. นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซิ์�ง จ�ากัด (มหาชน) 

4. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

5. ข้อบังคับของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จ�ากัด (มหาชน) เฉพาะที�เกี�ยวข้องกับการประชุม   

วิสามัญผูถื้อหุน้ ครั �งที� 1/2564 

6. เอกสารและหลักฐานที�ตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 

7. ขั�นตอนการเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2564 

8. แผนที�สถานที�ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2564 

�

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จ �ากัด (มหาชน) ��บริษัท���ได ้มีมติให้ก�าหนดวันประชุม

วิสามัญผูถื้อหุน้ ครั �งที� 1/2564 ในวันจันทรที์� 15 กุมภาพันธ ์2564 เวลา 14.30 น. ณ ส�านักงานใหญ่ของบริษัท 

เลขที� 1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ต�าบลคูคต อ�าเภอล �าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 เพื�อพิจารณา

เรื�องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี � 

วาระที�่1� พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563�ในวันที่�24�

เมษายน 2563�

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจ �าปี 2563 ได ้จัดขึ �นเมื�อวันศุกรที์�             

24 เมษายน 2563 โดยมีส�าเนารายงานการประชุมตามที�แนบมาพร ้อมนี� (รายละเอียด

ปรากฏในสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ   

เห็นควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ �าปี 2563 ดังกล่าว 

จ�านวนเสียงที�ตอ้งใชเ้พื�อผ่านมติ 

เสียงขา้งมากของจ �านวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

บริษัท เอ็น.ซ.ี�เฮ้าสซ่ิ์ง จ�ากัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขที� บมจ.0107546000385 

เลขที� 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คูคต อ.ล �ำลูกกำ  จ.ปทุมธำนี  12130 

โทรศัพท ์ +66(0) 2993-5080-7  โทรสำร  +66(0) 2993-5089   www.ncgroup.co.th 

หนังสือเชิญ
ประชุมว�สามัญ

ผู�ถือหุ�น�ครั้งที่�1/2564

บร�ษัท�เอ็น.ซี.�เฮ�าส์ซิ�ง�จำากัด�(มหาชน)�

�



วาระที�่2� พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัท�

� ขอ้เท็จจริงและเหตุผล��ตามที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั �งที���������ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 

���มกราคม �����ได ้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติการแก้ไข

เพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท�เพื�อให้บริษัทมีวัตถุประสงคก์ารท�าธุรกรรมต่าง ๆ กับ

หน่วยงานราชการ และเพื�อรองรับการท�าธุรกิจที�อาจมีขึ �นในอนาคต ในเรื�องเกี�ยวกับการดูแล

สุขภาพ�จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติม

วัตถุประสงคข์องบริษัทโดยเพิ�มเติมวัตถุประสงคจ์ากเดิมจ�านวน ���ขอ้ เป็น ���ขอ้ ดังนี��

ขอ้ 54�� ให้ ยกให้ บริจาค ที�ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื�นใด แก่หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  เพื �อใช ้ในกิจการอื�นใด เพื� อประโยชน์ของบริษัท 

และสาธารณประโยชน�์

ขอ้ 55�� ประกอบกิจการให้บริการด ้านสุขภาพ เป็นกิจการดูแลผูสู้งอายุหรือผูม้ีภาวะ

พึ�งพงิ ใหส้ถานที�พกัอาศยัทั�งที�พกัคา้งคนื และไม่พกัคา้งคนื เพื�อการดูแล บ�าบดั 

ฟื�นฟู และส่งเสริมสุขภาพ การท�ากายภาพบ�าบดั การออกก�าลงักายและอื�น ๆ  

ใหค้�าปรึกษาดา้นสขุภาพ เป็นผูจ้ดัหรือรบัจดักิจกรรม สนัทนาการ การพกัผ่อน

บันเทิงใจทุกประเภท แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐทั�ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ�

ความเห็นของคณะกรรมการ�� �

เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท  

โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ และเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือ ผู้ร ับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ �

ผูร้ ับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผูร้ับมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร เป็นผู้มีอ �านาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ที�กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ �านาจด �าเนินการต่าง ๆ ที�จ�าเป็นเพื�อใหเ้ป็นไปตามค�าสั�งของนาย

ทะเบียน เพื�อใหก้ารด �าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ�์

จ�านวนเสียงที�ตอ้งใชเ้พื�อผ่านมติ�

เสียงขา้งมากของจ �านวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน�
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บร�ษัท�เอ็น.ซี.�เฮ�าส์ซิ�ง�จำากัด�(มหาชน)�

�



วาระที�่3� พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ�3.�ของบริษัทให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัท�

� ข้อเท็จจริงและเหตุผล�เพื�อให้สอดคล ้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท�ตามวาระที� �

ข้างต้น ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที� ��������ซึ�งประชุมเมื�อวันที� ���มกราคม ������

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ���

เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิ�มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี�� �

�ขอ้ ���วัตถุประสงคข์องบริษัท มีจ�านวน ���ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. ����ที�แนบ��

ความเห็นของคณะกรรมการ�� �

เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ �����

ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ และเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมัติมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร �

และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือ ผู ้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท �

และ/หรือ ผู ้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผูร้ ับมอบอ�านาจจากประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้มีอ �านาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ �

ที�กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ �านาจด�าเนินการต่าง ๆ ที�จ �าเป็นเพื�อใหเ้ป็นไป

ตามค�าสั�งของนายทะเบียน เพื�อใหก้ารด �าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์�

จ�านวนเสียงที�ตอ้งใชเ้พื�อผ่านมต�ิ

� คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจ�านวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน�

วาระที�่�4� พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ�(ถ้ามี)�

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล� เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดซ้ักถาม และแสดงความคิดเห็นทั�งในเรื�อง

ที�เกี�ยวขอ้งกับวาระการประชุม�และเรื�องอื�นๆ �

อย่างไรก็ดี  กรณีที�ผู ้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื�องอื�นๆ 

นอกเหนือจากที�ก �าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมก็จะตอ้งปฏิบัติตามเงื�อนไขของกฎหมายซึ�ง

บัญญัติไว้ในมาตรา ����วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. �����ว่า 

�เมื�อที�ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ�งแลว้ ผูถื้อหุ้นซึ�งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�ง

ในสามของจ�านวนหุน้ที�จ�าหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด จะขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�

ก �าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกก็ได�้�

หนังสือเชิญ
ประชุมว�สามัญ

ผู�ถือหุ�น�ครั้งที่�1/2564

บร�ษัท�เอ็น.ซี.�เฮ�าส์ซิ�ง�จำากัด�(มหาชน)�

�



ความเห็นของคณะกรรมการ�เห็นควรให้เปิดวาระนี �ไว้เพื�อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม�และ�หรือ

แสดงความคิดเห็นในเรื�องต่าง �ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการ

พิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื�อนไขของกฎหมายตามมาตรา ����วรรคสอง ดังกล่าว

ขา้งตน้�

� จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที�ดังกล่าวขา้งตน้ อนึ�ง ในกรณีที�ท่าน

ประสงค์จะมอบฉันทะ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื�นหรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์ �ลิมประภัทร�หรือ ������������

นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ์ หรือ นายวรการ  เทพเฉลิม�กรรมการอิสระ เพื�อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได ้�

โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉนัทะตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ��และยื�นต่อบริษัทก่อนเริ�มการประชุม�

��

�

�������������ขอแสดงความนับถือ�

������������������������������������������������������������������������������������������

�����������รศ.ไตรรัตน ์จารุทัศน�์����

���������������ประธานกรรมการ�

��บริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซิ์�ง จ�ากัด (มหาชน)�

 

 

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ ์

โทรศัพท�์0-2531-5533, 0-2993-5080-7�ต่อ�403 และ�401  
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