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เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
2. รายงานประจําป 2552 ในรูปแบบซีดีรอม
3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
(พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ ต อ งออกตามวาระ และกํ า หนด
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2553)
4. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. เอกสารและหลักฐานที่ตองแสดงกอนเขารวมประชุม
7. ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ
8. กฎและขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
9. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
10. แผนที่สถานที่ประชุม
11. การแจงความประสงคเขารวมประชุมลวงหนาผานระบบ IVR
ดว ยคณะกรรมการบริษัท เอ็น .ซี . เฮ า สซิ่ง จํา กัด (มหาชน) ไดมีมติ ใ หกํา หนดวัน ประชุ มสามั ญ ผูถือ หุ น
ประจําป 2553 ในวันศุกรที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ หองวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่
99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ไดจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่
23 เมษายน 2552 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหที่ประชุมผูถือ หุน รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผูถือ หุน
ประจําป 2552 ดังกลาว
วาระที่ 2

รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบป 2552 และรายงานประจํ า ป ข อง
คณะกรรมการ
ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 และรายงาน
ประจําปของคณะกรรมการ ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2552 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญประชุมครั้งนี้
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ
ป 2552 และรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่แสดงไวใน
รายงานประจําปไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว และไดจัดสงใหแกผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552 และจายเงินปนผล
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และขอบังคับของบริษัทขอ 51 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอย
กวารอยละหา ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น
จากผลการดําเนินงานในป 2552 ที่ผานมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกําไรสุทธิ
จํานวน 75,402,472.04 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.79 ลานบาท สําหรับผลประกอบการป 2552 ทํา
ใหงบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 27,300,000 บาท คิดเปนอัตรา
รอยละ 2.275 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท)
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
และสํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ มาพิจารณา
ประกอบ เชน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอง การขยายธุรกิจ และ
ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาว
จะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัท จากผลการดําเนินงานในป 2552
ที่ ผ า นมางบการเงิ น รวมของบริ ษั ท มี ผ ลกํ า ไรสุ ท ธิ จํ า นวน 56,089,179.77 บาท ดั ง นั้ น
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราหุนละ
0.02 บาท โดยกําหนดจายปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําป 2552 จํานวน 75,402,472.04 บาท เปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละหาของ
กําไรสุทธิ คิดเปนจํานวน 3.79 ลานบาท และจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2552 ในอัตรา
หุนละ 0.02 บาท โดยกําหนดจายปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
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วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ ต อ งออกตามวาระ และกํ า หนด
คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 18 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย
จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผู
ออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได โดยในปนี้มีกรรมการที่
ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ
2. นายวิจิตร วิชยั สาร
3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาคุณสมบัติ และผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการดังกลาวเปนรายบุคคลแลววาเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติการเปนกรรมการ
ครบถวนตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความรูความสามารถ อันจะเปนประโยชน
ตอการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 ทานดังกลาว กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการในปจจุบัน
ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 แลวเห็น
วาหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการดังกลาวมีความสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการ และอยู
ในระดับที่แขงขันไดกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ตองการ จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผูถือหุนกําหนดอัตราคาตอบแทน
กรรมการในอัตราเดียวกับคาตอบแทนกรรมการในปกอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ
(ไมมีคาตอบแทนรายปสําหรับกรรมการ)
3. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
4. คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
5. คาตอบแทนรายปกรรมการตรวจสอบ
6. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
7. คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา
8. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
9. คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

30,000 บาท ตอครั้งการประชุม
20,000 บาท ตอครั้งการประชุม
30,000 บาท
20,000 บาท
100,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท

ตอครั้งการประชุม
ตอครั้งการประชุม
ตอคน ตอ ป
ตอครั้งการประชุม
ตอครั้งการประชุม
ตอครั้งการประชุม
ตอครั้งการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทไดใชหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการดังกลาวมาตั้งแตป 2547
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียพิจารณาแลวเห็นชอบกับ
ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ
ทั้ง 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และเห็นชอบ
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอมา
การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 ไดกําหนดใหการจายคาตอบแทน
กรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี และกํ า หนดค า ตอบแทนของผู ส อบบั ญ ชี
ประจําป 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาวจันทรา
วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 2421 เปนผูสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2553 โดยผูสอบบัญชีดังกลาวเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแตป 2549
เนื่องจากมีความเห็นวา บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนบริษัทสอบบัญชีที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีประสบการณในการตรวจสอบ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหลายแหง และมีความเขาใจลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทเปนอยางดี และผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไมมี
ความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด
ทั้งนี้ ป 2553 กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 861,000 บาทตอป เพิ่มขึ้นจาก
ป 2552 จํานวน 21,000 บาท โดยในป 2552 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัท
ใหแกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จํานวน 840,000 บาท และคาตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่ง
ไดแก คาบริการที่ปรึกษา คาพาหนะเดินทาง และคาลวงเวลา จํานวน 214,107 บาท
ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํา กัด เปนบริษั ทสอบบัญ ชีของบริษัทยอยทั้ง 2 แหง ของ
บริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท
จํากัด โดยในป 2552 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัทใหแกบริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จํากัด จํานวน 109,000 บาท และคาตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งไดแก คาบริการที่
ปรึกษา คาพาหนะเดินทาง และคาลวงเวลา จํานวน 1,881 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชี โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท
รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทแลว เพื่อขออนุมัติแตงตั้ง นางสาวจันทรา
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วองศรีอุดมพร หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2553 และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีจํานวน 861,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชี
ประจําป 2553
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งให
นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ นายพิชัย ดัชณาภิรมย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2553 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 861,000 บาทตอป
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่
เกี่ยวของกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ
อย า งไรก็ ดี กรณี ที่ ผู ถื อ หุ น ประสงค จ ะให มี ก ารพิ จ ารณาและลงมติ ใ นเรื่ อ งอื่ น ๆ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมก็จะตองเขาตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว
ในมาตรา 105 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 วา “เมื่อที่ประชุม
พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระนี้ไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ
จะตองเขาเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกลาวขางตน

จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากทานไมสามารถเขารวมประชุมดวย
ตนเองได ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให ดร.พิบูลย ลิมประภัทร หรือ นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน
หรือ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเปนกรรมการอิสระ เขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้
และยื่นตอบริษัทกอนเริ่มการประชุม
1

ขอแสดงความนับถือ

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