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ที่ NCH 010 / 2552
วันที่ 2 มีนาคม 2552
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
2. รายงานประจําป 2551
3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
(พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2552)
4. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. เอกสารและหลักฐานที่ตองแสดงกอนเขารวมประชุม
7. ประวัติกรรมการบริษัทที่เปนตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
8. กฎและขอบังคับของบริษัทเฉพาะ ที่เกี่ยวของกับการประชุม
9. ขั้นตอนการประชุม
10. แผนที่สถานที่ประชุม
ดวยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ไดจัดขึ้นเมื่อวันศุกร
ที่ 25 เมษายน 2551 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
ดังกลาว

วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 และรายงานประจําปของคณะกรรมการ
ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 และรายงานประจําปของ
คณะกรรมการ ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2551 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 และ
รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ขอเท็จจริงและเหตุผล งบการเงิน ประจํ า ปสิ้ น สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2551 ตามที่แ สดงไวใ นรายงาน
ประจําปไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว และไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจําปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551 และการงดจายเงินปนผล
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับ
ของบริษัทขอ 51 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น
จากผลการดําเนินงานในป 2551 ที่ผานมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน
26,136,385.27 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณางดจัดสรรเงิน
สํารองตามกฎหมาย สําหรับผลประกอบการป 2551 ทําใหงบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสํารองตาม
กฎหมายเทาเดิมจํานวน 23,512,237.47 บาท คิดเปนอัตรารอยละ 1.96 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจด
ทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท)
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารอง
ตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบ เชน ผลการ
ดํ า เนิ น งานและฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท สภาพคล อ ง การขยายธุ ร กิ จ และป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งในการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
และผูถือหุนของบริษัท
จากผลการดําเนินงานในป 2551 ที่ผานมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ
จํานวน 45,799,461.28 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณางดจายเงินปน
ผล สําหรับผลประกอบการป 2551
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไร และการงด
จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2551

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ประจําป 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 18
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถา
จํานวนกรรมการแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการ
ที่ออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไปให
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กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปน ผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่ง พนจากตําแหนงอาจไดรับ
เลือกตั้งใหมได โดยในปนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ
หนึ่ง ดังนี้
1. นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน
2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
3. นายรังสรรค นันทกาวงศ

กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการดังกลาวเปนรายบุคคลแลววาเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวนตามที่ไดกําหนดไว
ในกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความรูความสามารถ อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็น
ควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 ทาน
ดังกลาว กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการในปจจุบัน ซึ่งไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 เมื่อวันศุกร ที่ 25 เมษายน 2551 แลวเห็นวาหลักเกณฑ
คาตอบแทนกรรมการดังกลาวมีความสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการ และอยูในระดับที่แขงขันไดกับ
อุ ต สาหกรรม และสู ง เพี ย งพอที่ จ ะดู แ ลและรั ก ษากรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ต อ งการ จึ ง เห็ น ควรเสนอให
คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผูถือหุนกําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับคาตอบแทน
กรรมการในปกอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ
(ไมมีคาตอบแทนรายปสําหรับกรรมการ)

30,000 บาท / ตอครั้งการประชุม
20,000 บาท / ตอครั้งการประชุม

3. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
4. คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
5. คาตอบแทนรายปกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท / ตอครั้งการประชุม
20,000 บาท / ตอครั้งการประชุม
100,000 บาท / คน / ป

6. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
7. คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา

30,000 บาท / ตอครั้งการประชุม
20,000 บาท / ตอครั้งการประชุม

8. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
9. คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

30,000 บาท / ตอครั้งการประชุม
20,000 บาท / ตอครั้งการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทไดใชหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการดังกลาวมาตั้งแตป 2547
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน ซึ่งเปน
กรรมการที่ตองออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และเห็นชอบเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
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การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 ไดกําหนดใหการจายคาตอบแทนกรรมการให
เปนไปตามมติข องที่ป ระชุมผูถือ หุน ซึ่ งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
ใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ
นายพิชัย ดัชณาภิรมย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 เปนผูสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2552 โดย
ผูสอบบัญชีดังกลาวเปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแตป 2549
เนื่องจากมีความเห็นวา บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนบริษัทสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีประสบการณในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยหลายแหง และมีความเขาใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และผูสอบบัญชี
ทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด
ทั้ง นี้ กํ า หนดค า ตอบแทนผูส อบบั ญ ชีเ ป น จํ า นวนเงิ น 840,000 บาทต อ ป ลดลงจากป 2551 จํ า นวน
160,000 บาท โดยในป 2551 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัทใหแกบริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จํากัด จํานวน 1,000,000 บาท และคาตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งไดแก คาบริการที่ปรึกษา คา
พาหนะเดินทาง และคาลวงเวลา จํานวน 221,554 บาท
ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนบริษัทสอบบัญชีของบริษัทยอยทั้ง 3 แหง ของบริษัท คือ บริษัท
เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด และบริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท
จํากัด โดยในป 2551 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีรวม 4 บริษัทใหแกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
จํานวน 1,175,000 บาท และคาตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งไดแก คาบริการที่ปรึกษา คาพาหนะเดินทาง
และคาลวงเวลา จํานวน 223,926 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งไดใหความเห็น
เสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทแลว เพื่อขออนุมัติแตงตั้ง นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร หรือนายพิชัย
ดัชณาภิรมย แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 และขออนุมัติคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีจํานวน 840,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2552
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งให นางสาวจันทรา
วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ นายพิชัย ดัชณาภิรมย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
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พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
วาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ
อยางไรก็ดี กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะใหมีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนด
ไว ในหนัง สือ เชิ ญประชุมก็จะตองเขาตามเงื่อ นไขของกฎหมายซึ่ง บัญญัติไ วในมาตรา 105 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 วา “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระนี้ไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ตางๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติจะตองเขาเงื่อนไขของกฎหมาย
ตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกลาวขางตน

จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากทานไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได
ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให ดร.พิบูลย ลิมประภัทร หรือ นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน หรือ นายวิจิตร
วิชัยสาร ซึ่งเปนกรรมการอิสระ เขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ และยื่นตอบริษัทกอนเริ่ม
การประชุม
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ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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