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ที่ NCH 014 / 2560
วันที่ 14 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
2. รายงานประจาปี 2559 และรายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม
3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6
(พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2560)
4. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม
7. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
8. กฎและข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั ้นตอนการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
10. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท เอ็ น .ซี . เฮ้ า ส์ซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) ได้ มี ม ติ ใ ห้ กาหนดวัน ประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถอื หุ้น ประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การประชุ ม สามัญผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2559 ได้ จัดขึ น้ เมื่ อ วัน พฤหั สบดี ที่
21 เมษายน 2559 โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้ อมนี ้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่ง
ที่สง่ มาด้ วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น รั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2559 ดังกล่าว
การลงมติ หากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น จะรั บ รองรายงานการประชุม สามั ญผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี 2559
ดัง กล่ า ว จะต้ อ งลงมติ ด้ว ยคะแนนเสี ยงข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ นที่ ม าประชุ ม และมี สิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
พิจารณารั บทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท ในรอบปี 2559 และรายงานประจาปี ของ
คณะกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2559 และรายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2559 ที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมครั ้งนี ้ (รายละเอียดปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบ
ปี 2559 และรับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัท ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่แสดงไว้ ใ น
รายงานประจาปี ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ู ถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 หัวข้ อ รายงานและงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2559)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น ควรเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น พิจ ารณาอนุมัติง บการเงินของบริ ษั ท
ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2559 และการงดจ่ ายเงิน
ปั นผล
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 51 บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อย
กว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้
จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทจะมีข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่น
กาหนดให้ ต้องมีทนุ สารองมากกว่านั ้น
จากผลการดาเนินงานในปี 2559 ที่ ผ่านมา งบการเงิน เฉพาะของบริ ษั ทมี ผลกาไรสุท ธิ
จานวน 25,361,119.53 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษั ท จึงเห็ น ควรเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น
พิ จ ารณาจัดสรรเงิ น สารองตามกฎหมายจ านวน 1,300,000.00 บาท สาหรั บ ผลประกอบการ
ปี 2559 ทาให้ งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทมีทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 68,050,000.00 บาท
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 5.46 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 1,245,284,305.00 บาท)
บริ ษัท มีนโยบายจ่ายเงินปั น ผลในอัตราไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี
และสารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั ้งนี ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบ เช่น ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษัท สภาพคล่อ ง การขยายธุ รกิ จ และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริหารงานของบริ ษัท โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าว
จะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จากผลการดาเนินงานในปี 2559
ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกาไรสุทธิ จานวน 20,393,705.92 บาท
ดังนั ้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปั นผล
ของบริษัท สาหรับปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนใช้ จ่าย
ในการดาเนินงานของบริษัท
ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ (งบการเงินรวม)
หัก สารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
(หุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ ว 1,245,283,691 หุ้น)
รวมเงินปั นผลจ่ายทั ้งสิ ้น

ปี 2559 (บาท)
20,393,705.92
1,300,000.00
19,093,705.92
-

ปี 2558 (บาท)
124,927,171.37
6,500,000.00
118,427,171.37
65,888,058.44

อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ

-

0.0555555555518081
-

ร้ อยละ 55.64

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุท ธิ
ประจาปี 2559 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 1,300,000.00 บาท และงดจ่ายเงินปั นผลจาก
ผลการดาเนินงานปี 2559
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการงดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2559 ดังกล่าว จะต้ องลง
มติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ งตั ้ง ผู้ สอบบั ญ ชี และก าหนดค่ าตอบแทนของผู้ สอบบั ญ ชี
ประจาปี 2560
ข้ อ เท็ จจริ ง และเหตุผล เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญญัติบ ริ ษัท มหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึ่ง
กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้ ให้ บริ ษั ท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ากั ด โดย นายพี ร ะเดช
พงษ์ เสถีย รศักดิ์ ผู้สอบบัญชี รับ อนุญาตเลขที่ 4752 ซึ่ง เคยได้ รับ การแต่ง ตั ้งเป็ นผู้สอบบัญชี ของ
บริษัท ในปี 2558-2559 (เป็ นเวลา 2 ปี ) หรื อนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 6838 ซึง่ เคยได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2554-2559 (เป็ นเวลา 6 ปี ) หรื อ
นายพจน์ อัศวสันติชยั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 ซึ่งเคยได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ในปี 2549-2551และ ปี 2558-2559 (เป็ นเวลา 5 ปี ) เป็ นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริ ษัท
ประจาปี 2560
เนื่องจากมีความเห็นว่า บริ ษั ท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นบริ ษัทสอบบัญชีที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ ในการตรวจสอบ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้ าใจลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษัทเป็ นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั ้ง 3 ราย ตลอดจนบริ ษั ท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ไม่ มี
ความสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริษัทแต่อย่างใด
ทั ้งนี ้ ปี 2560 กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,250,000 บาท ซึ่งเป็ นอัตรา
เดียวกันกับ ปี 2559 โดยในปี 2559 บริ ษัทจ่า ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทให้ แก่
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จานวน 1,250,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริ การอื่นซึ่ง
ได้ แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จานวน 29,903 บาท
ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ากั ด เป็ นบริ ษั ท สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยทั ง้ 2 แห่ ง
ของบริ ษัท คือ บริ ษัท เอ็น.ซี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จากัด และบริ ษัท ควอลิตี ้ ลิฟวิ่ง แมเนจ
เม้ น ท์ จ ากัด โดยในปี 2559 บริ ษั ท จ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอบบัญชี รวม 2 บริ ษั ท ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท
สอบบัญชี ธ รรมนิ ติ จากัด จานวน 106,000 บาท และค่ า ตอบแทนของงานบริ การอื่ น ซึ่ง ได้ แ ก่
ค่าพาหนะเดินทาง จานวน 2,069 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
รวมทั ง้ ได้ ให้ ความเห็ น เสน อแน ะต่ อ คณะ กรรมการบริ ษั ทแล้ ว เ พื่ อ ข ออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั ง้

นายพี ร ะเดช พงษ์ เ สถี ย รศั ก ดิ์ หรื อ นางสาววั น นิ สา งามบัว ทอง หรื อ นายพจน์ อัศ วสัน ติ ชั ย
แห่งบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560 และขออนุมัติค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีจานวน 1,250,000 บาท สาหรับค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
ความเห็ น คณะกรรมการ
เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุมั ติแ ต่ ง ตั ง้ ให้
นายพีระเดช พงษ์ เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรื อนางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรื อนายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4891
แห่ ง บริ ษั ท สอบบัญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ากั ด เป็ นผู้ส อบบั ญชี ข องบริ ษั ท ประจ าปี 2560 และกาหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั ้งและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี
2560 ดังกล่าว จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
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พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ 18 ในการประชุม สามัญประจ าปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ อ งออกจากตาแหน่ งอย่า งน้ อ ย
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้ าจ านวนกรรมการแบ่ง ออกให้ เป็ นสามส่ว นไม่ได้ ก็ให้ อ อกโดยจานวน
ใกล้ เ คียงที่ สดุ กับ ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้
ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตั ้งใหม่ได้ ซึ่ง ในปี นี ้มีกรรมการที่
ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1. ดร.พิบลู ย์
2. นายกอบศักดิ์
3. นายสมเชาว์

ลิมประภัทร
พงศ์พนรัตน์
ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่ รวมกรรมการผู้มี ส่วนได้ เ สีย ได้ พิจ ารณาคุณสมบัติ และผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการดังกล่าวเป็ นรายบุคคลแล้ วว่าเป็ นบุคคลที่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ น
อิสระและมีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และมี
ความรู้ ความสามารถ อั น จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท จึง เห็ น ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทั ้ง 3 ท่าน
ดังกล่าว กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 3)
อนึง่ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้ จากรายงานประจาปี 2559
และเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ชื่ อ บุคคลที่ มี คุณสมบั ติเ หมาะสมเพื่ อ เข้ ารั บ การเลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการล่ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุ ม
ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับ
ข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งกรรมการ
ทั ้ง 3 ท่าน ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
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การลงมติ ตามข้ อบังคับ ของบริ ษัท ข้ อ 17 (3) ได้ กาหนดให้ บุคคลซึ่งได้ รับ คะแนนเสียงสูงสุด
ตามลาดับ ลงมาเป็ นผู้ไ ด้ รับ การเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการเท่ า จ านวนกรรมการที่ จ ะพึง มี หรื อ จะพึง
เลือ กตัง้ ในครั ง้ นั ้น ในกรณี ที่ บุคคลซึ่ง ได้ รับเลือ กตัง้ ในลาดับถัดลงมามี คะแนนเสียงเท่า กัน เ กิ น
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั ้งในครั ้งนั ้น ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 34 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้ อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวาง
เป็ นหลั ก เกณฑ์ แ ละจะก าหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก าร
เปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนั ้นให้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบัน
แล้ วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ของกรรมการ
และอยู่ใ นระดั บ ที่ แ ข่ ง ขัน ได้ กั บ อุตสาหกรรม และสูง เพี ยงพอที่ จ ะดูแ ลและรั กษากรรมการที่ มี
คุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการ
50,000 บาท ต่อครั ้งการประชุม
2. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
20,000 บาท ต่อครั ้งการประชุม
(ไม่มีค่าตอบแทนรายปี สาหรับกรรมการ)
3. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่อครั ้งการประชุม
4. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครั ้งการประชุม
5. ค่าตอบแทนรายปี ประธานกรรมการ
440,000 บาท ต่อปี
6. ค่าตอบแทนรายปี กรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
7. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
30,000 บาท ต่อครั ้งการประชุม
8. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ต่อครั ้งการประชุม
9. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครั ้งการประชุม
10. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท ต่อครั ้งการประชุม
11. โบนัสจากผลการดาเนินงาน ปี 2559
- ไม่มี 12. สิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
กาหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอมา
การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 90 ได้ กาหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั ้งในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ
อย่างไรก็ดี กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะให้ มีการพิจารณาและลงมติในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากที่
กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้ องเข้ าตามเงื่ อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ ในมาตรา 105
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตาม
วรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทั ้งหมด จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ เ ปิ ดวาระนี ้ไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ซักถาม และ/หรื อแสดงความ
คิดเห็ น ในเรื่ อ งต่า งๆ โดยไม่มี การลงมติ แต่ห ากผู้ถือหุ้น ประสงค์ จ ะเปิ ดการพิจ ารณาและลงมติ
จะต้ องเข้ าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้ างต้ น

เนื่ องด้ ว ยตลาดหลักทรั พย์ แ ห่ง ประเทศไทย ได้ เพิ่ ม ทางเลือ กให้ บ ริ ษั ทจดทะเบี ยนจัดทารายงานประจ าปี
(Annual Report) และรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ในรู ปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั ้น บริ ษัท จึงได้
จัดทารายงานประจาปี 2559 และรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2559 ในรู ปแบบ CD-ROM จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 อย่างไรก็ตาม หากท่ านประสงค์ ขอรับรายงานประจาปี 2559 และ
รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2559 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ ที่
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซ.อัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 403, 404 และ 401 โทรสาร 0-2993-5089
อีเมล์ : ir@ncgroup.co.th
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเองได้ ท่ า นสามารถมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น หรื อ มอบฉั น ทะให้ ดร.พิ บูล ย์ ลิ ม ประภั ท ร หรื อ นายกอบศั ก ดิ์
พงศ์พนรัตน์ หรือ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ เข้ าร่ วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อม
หนังสือฉบับนี ้ และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2531-5533, 0-2993-5080-7 ต่อ 403, 401 และ 404

