ที่ NCH 05/2565
23 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2564
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท เอ็ น.ซี. เฮ้า ส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่ อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติสาคัญ ดังนี้
1. เห็นชอบให้นาเสนอต่ อ ที่ประชุมสามัญผู ้ถือ หุ้นประจาปี 2565 เพื่อ พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษั ท
ประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นเงิน
สารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.080 บาท
3. เห็น ชอบให้น าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ถือ หุ้นประจาปี 2565 ตามข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่า ตอบแทน และกากั บดูแลกิ จการ (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือ กตั้ง
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ 2 คนตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง
1. นายวิชาญ
อมรโรจนาวงศ์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
2. นายวรการ
เทพเฉลิม
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
ทัง้ นี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2564 นัน้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้
เสนอวาระการประชุมเพื่อ พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 และไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่ อ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
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4. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อ
พิจ ารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565 และอนุมัติเงินบาเหน็จกรรมการอิสระ
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
50,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการ
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
2. ค่าตอบแทนรายปี คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
440,000 บาท ต่อคน ต่อปี
- กรรมการ
-ไม่ม-ี
3. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
4. ค่าตอบแทนรายปี คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
- กรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
5. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการสรรหาฯ
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
6. อนุมตั ิเงินบาเหน็จกรรมการอิสระ สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 จานวนเงินทั้งสิน้ ไม่เกิน
495,000 บาท
5. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7318 หรือนางสาววันนิสา
งามบัว ทอง ผู ้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที่ 6838 หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริ ฐถาวร ผู ้ส อบบัญ ชี รับ
อนุญาตเลขที่ 9201 หรือนางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 แห่งบริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จากัด คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสาหรับปี
2565 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,485,000 บาท
6. อนุมัติกาหนดวันประชุมสามัญ ผู ้ถือ หุ้นประจาปี 2565 ในวัน พุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอั มพร ถนนพหลโยธิ น กม.26
ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยมีระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท ประจาปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
7.

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทน
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนุมัติให้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (Record
Date) และสิ ทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 10 มี นาคม 2565 และกาหนดให้จ่า ยเงินปั นผลในวันที่ 17
พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565

ทัง้ นี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2565 ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมี
อานาจในการพิจารณาเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม หรือเปลี่ยนแปลงระบบการประชุม กรณีที่มีเหตุ
จาเป็ น โดยจะแจ้งผ่ า นระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่ อ ไป และเพื่อ ประโยชน์ข องผูถ้ ื อ หุ้น บริษั ท จะเปิ ดเผย
รายละเอียดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อน
การประชุมบนเว็บไซต์ www.ncgroup.co.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)

(นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2531-5533 , 0-2993-5080-7 ต่อ 403 , 401
e-mail: ir@ncgroup.co.th

3

