บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ่ งิ จากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ +66(0) 2993-5080-7 โทรสาร +66(0) 2993-5089 www.ncgroup.co.th

ที่ NCH 017/ 2557
วันที่ 18 มีนาคม 2557
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
2. รายงานประจาปี 2556 ในรูปแบบซีดีรอม
3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
(พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2557)
4. นิยามกรรมการอิสระ บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม
7. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
8. กฎและข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
10. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท เอ็น .ซี. เฮ้ าส์ ซิ่ง จากัด (มหาชน) ได้ มีม ติให้ กาหนดวัน ประชุม สามัญผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2556
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ได้ จัดขึน้ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่
25 เมษายน 2556 โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้ อมนี ้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่ง
ที่สง่ มาด้ วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น รั บรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2556 ดังกล่าว
การลงมติ หากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น จะรั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2556
ดัง กล่า ว จะต้ องลงมติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้น ที่ม าประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
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วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท ในรอบปี 2556 และรายงานประจาปี ของ
คณะกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล รายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2556 และรายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการ ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2556 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมครัง้ นี ้ (รายละเอียดปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบ
ปี 2556 และรับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล งบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่แสดงไว้ ใน
รายงานประจาปี ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ู ถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 หัวข้ อ รายงานและงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัท ปี 2556)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท
ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2556 และการจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 51 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อย
กว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้
จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทจะมีข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่น
กาหนดให้ ต้องมีทนุ สารองมากกว่านัน้
จากผลการดาเนินงานในปี 2556 ที่ผ่านมา งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัทมีผลกาไรสุทธิ
จานวน 106,250,637.90 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้น
พิจารณาจัดสรรเงิ นสารองตามกฎหมายจานวน 5,500,000.00 บาท สาหรั บ ผลประกอบการ
ปี 2556 ทาให้ งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทมีทนุ สารองตามกฎหมาย จานวน 54,350,000.00 บาท
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียน (บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท)
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี
และสารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัท โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าว
จะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จากผลการดาเนินงานในปี 2556
ที่ ผ่ า นมางบการเงิ น รวมของบริ ษั ท มี ผ ลก าไรสุ ท ธิ จ านวน 105,276,794.81 บาท ดั ง นั น้
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ้นละ
0.034 บาท โดยกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ปี 2556 (บาท)
105,276,794.81
5,500,000.00
99,776,794.81

ปี 2555 (บาท)*
100,075,901.56
5,100,000.00
94,975,901.56

กาไรสุทธิ (งบการเงินรวม)
หัก สารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
(หุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ ว 1,185,985,052 หุ้น)
รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
40,323,491.77
41,509,476.82
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
0.034
0.035
อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ
ร้ อยละ 40.41
ร้ อยละ 43.70
หมายเหตุ* การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในปี 2555 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ใช้ งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่จดั ทาในปี 2555 (กาไรสุทธิจาก
งบการเงินรวมปี 2555 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่เท่ากับ 90,779,272.29 บาท)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2556 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 5,500,000.00 บาท และจ่ายเงินปั นผลจากผล
การด าเนิ น งานปี 2556 ในอัต ราหุ้น ละ 0.034 บาท โดยก าหนดจ่ า ยปั น ผลในวัน จัน ทร์ ที่
19 พฤษภาคม 2557 กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปั น
ผล ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อ ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2557
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2556 ดังกล่าว จะต้ องลงมติ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษัทข้ อ 18 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อย
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวน
ใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริ ษัท ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้
ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ ซึ่งในปี นี ้มีกรรมการที่
ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1. นายพิบลู ย์
2. นายสมเชาว์
3. นายรังสรรค์

ลิมประภัทร
ตันฑเทอดธรรม
นันทกาวงศ์

กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาคุณสมบัติ และผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการดังกล่าวเป็ นรายบุคคลแล้ ว ว่าเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ
ครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็ นประโยชน์
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ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมการที่ ค รบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่า นดัง กล่า ว กลับ เข้ า ด ารงต าแหน่ง อี กวาระหนึ่ง
(รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
อนึง่ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้ จากรายงานประจาปี 2556
และเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ชื่ อ บุค คลที่มี คุณ สมบัติ เหมาะสมเพื่ อเข้ า รั บ การเลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการล่ว งหน้ า ก่อ นวันประชุม
ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับ
ข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการ
้
ทัง้ 3 ท่าน ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
การลงมติ ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 (3) ได้ กาหนดให้ บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุ ด
ตามลาดับ ลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อ จะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ น
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทน
จากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมหรื อผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวาง
เป็ นหลัก เกณฑ์ แ ละจะก าหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก าร
เปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั
แล้ วเห็นว่าหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ของกรรมการ
และอยู่ใ นระดับ ที่ แ ข่ง ขัน ได้ กับ อุต สาหกรรม และสูง เพี ย งพอที่ จ ะดูแ ลและรั ก ษากรรมการที่ มี
คุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผา่ นมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการ
2. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
(ไม่มีคา่ ตอบแทนรายปี สาหรับกรรมการ)
3. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
5. ค่าตอบแทนรายปี ประธานกรรมการ
6. ค่าตอบแทนรายปี กรรมการตรวจสอบ
7. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
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50,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
30,000
20,000
440,000
200,000
30,000

บาท ต่อครัง้ การประชุม
บาท ต่อครัง้ การประชุม
บาท ต่อปี
บาท ต่อคน ต่อปี
บาท ต่อครัง้ การประชุม

8. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
9. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
10. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
กาหนดหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอมา
การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 90 ได้ กาหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ งตั ้ง ผู้ สอบบั ญ ชี และก าหนดค่ าตอบแทนของผู้ สอบบั ญ ชี
ประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 120 ซึ่ง
กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้
ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ ให้ บริ ษั ท สอบบัญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ากัด โดยนางสาววัน นิ ส า
งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 ซึ่งเคยได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ในปี 2554-2556 (เป็ นเวลา 3 ปี ) หรื อนางสาวจันทรา ว่องศรี อดุ มพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4996 ซึ่งเคยได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นผู้ สอบบัญชี ของบริ ษัท ตัง้ แต่ปี 2549-2553 (เป็ นเวลา 5 ปี )
เป็ นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริ ษัท ประจาปี 2557
เนื่องจากมีความเห็นว่า บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นบริ ษัทสอบบัญชีที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้ าใจลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษัทเป็ นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทงั ้ 2 ราย ตลอดจนบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ไม่มี
ความสัมพันธ์หรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ ปี 2557 กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็ นจานวนเงิน 1,070,000 บาท เพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2556 จานวน 40,000 บาท โดยในปี 2556 บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัท
ให้ แก่บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จานวน 1,030,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น
ซึง่ ได้ แก่ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จานวน 212,042 บาท
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท สอบบัญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ากั ด เป็ นบริ ษั ท สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยทัง้ 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 2556 บริ ษั ท จ่ า ยค่า ตอบแทนการสอบบัญ ชี ร วม 2 บริ ษั ท ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท
สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด จานวน 131,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริ การอื่นซึ่งได้ แก่
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จานวน 1,620 บาท
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
รวมทั ง้ ได้ ให้ ความเห็ น เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ทแล้ ว เพื่ อ ขออนุ มั ติ แต่ ง ตั ง้
นางสาววันนิสา งามบัวทอง หรื อนางสาวจันทรา ว่องศรี อุดมพร แห่งบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2557 และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจานวน 1,070,000
บาท สาหรับค่าสอบบัญชีประจาปี 2557
ความเห็ นคณะกรรมการ
เห็น สมควรเสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น พิ จารณาอนุมัติแ ต่ง ตัง้ ให้
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรื อนางสาวจันทรา ว่องศรี อดุ มพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 แห่งบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจาปี 2557 และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,070,000 บาท
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี
2557 ดังกล่าว จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และแสดงความคิดเห็นทังในเรื
้ ่ องที่
เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม และเรื่ องอื่นๆ
อย่างไรก็ดี กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะให้ มีการพิจารณาและลงมติในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากที่
กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้ องเข้ าตามเงื่ อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ ในมาตรา 105
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตาม
วรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ เปิ ดวาระนี ้ไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อแสดงความ
คิดเห็นในเรื่ องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิ ดการพิจารณาและลงมติ
จะต้ องเข้ าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้ างต้ น

เนื่องด้ วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ เพิ่มทางเลือกให้ บริ ษัทจดทะเบียนจัดทารายงานประจาปี
(Annual Report) ในรู ปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จดั ทารายงานประจาปี 2556 ในรู ปแบบ CD-ROM
จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอรั บ
รายงานประจาปี 2556 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ ที่
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท 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 401, 403 โทรสาร 0-2993-5089
อีเมล์ : ir@ncgroup.co.th
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเองได้ ท่ า นสามารถมอบฉัน ทะให้ บุค คลอื่ น หรื อ มอบฉัน ทะให้ ดร.พิ บูล ย์ ลิ ม ประภัท ร หรื อ นายกอบศัก ดิ์
พงศ์พนรัตน์ หรื อ นายวิจิตร วิชยั สาร ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ เข้ าร่ วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อม
หนังสือฉบับนี ้ และยื่นต่อบริ ษัทก่อนเริ่ มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2531-5599, 0-2993-5080-7 ต่อ 401, 403
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