การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจําปี 2557
วัตถุประสงค์
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิง จํากัด (มหาชน) มุ่งเน้ น การดําเนินธุ ร กิจ ภายใต้ หลักการกํ ากับ ดูแล
กิจการทีด ี บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้ าทีในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน4 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้น เสนอ
เรื องทีผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่าสําคัญและเป็ นประโยชน์เพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทกําหนด
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีจะมีสิทธิ ในการเสนอเรื องเพือบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัททีประสงค์จะเสนอเรื องเพือบรรจุในวาระการประชุม ต้ องถือหุ้นของบริ ษัท
อย่างต่อเนืองนับจากวันทีถือหุ้นจนถึงวันที เสนอเรื องเพือ บรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 12 เดือ น
2. การเสนอเรื องเพือบรรจุวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 ของหลักเกณฑ์นี 4 สามารถเสนอเรื องเพือ พิจารณา
บรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื องเพือบรรจุเ ป็ นวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2557” พร้ อมเอกสารหลักฐานทีเกียวข้ อ งอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ ส่งถึง
บริ ษัท ภายในวันที 14 กุมภาพันธ์ 2557 ตามทีอยู่ดงั นี 4
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ งิ จํากัด (มหาชน)
เลขที 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร
ถนนพหลโยธิน กม. 26 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
ปทุมธานี 12130
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กรณีผ้ ถู ือ หุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบขอเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ น
วาระการประชุมสามัญผู้ ถือ หุ้น ประจําปี 2557” และลงชื อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวบรวมส่งเป็ นชุด
เดียวกัน
เพืออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี ของบริ ษัทอย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ โดยกรอกข้ อมูลลงใน " แบบการขอเสนอวาระเพือ
บรรจุเ ป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือ หุ้น ประจําปี 2557" และนํ าส่ งมายังบริ ษั ท ทาง e-mail
address: ir@ncgroup.co.th หรื อทางโทรสารหมายเลข 02-993-5089 และจัดส่งต้ นฉบับมายัง
บริ ษั ทเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร พร้ อมเอกสารหลักฐานทีบ ริ ษั ท กําหนดให้ ครบถ้ วนภายในวัน ที 14
กุมภาพันธ์ 2557
3. เพือให้ การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ที จะไม่บรรจุเรื อ ง
ดังต่อไปนี 4เป็ นวาระการประชุม
1) เรื องทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานทีกํากับดูแล หรือหน่วยงานทีเกียวข้ อง หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
จริ ยธรรมการดําเนินธุรกิจ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น และการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท
2) เรื องทีเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3) เรื องทีเป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีทีก่อให้ เ กิดความเดื อดร้ อน
เสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
4) เรื องทีอยูน่ อกเหนืออํานาจทีบริ ษัทจะดําเนินการได้
5) เรื องทีผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาในรอบ 12 เดือ นทีผ่ านมา และ
ได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสี ยงที น้อ ยกว่าร้ อ ยละ 10 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั 4งหมด โดยที
ข้ อเท็จจริ งยังไม่ได้ เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
6) เรื องทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน ให้ ข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน
ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาทีกําหนด
7) เรื องอืนๆ ทีคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วว่าไม่มีความจําเป็ นทีต้องบรรจุเป็ นวาระ
4. กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท เป็ นผู้ พิ จ ารณากลัน กรองเรื อ งที ผ้ ู ถื อ หุ้ น เสนอก่ อ นนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ท และบริ ษั ท จะแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ท ราบภายหลั ง การประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยเรื องทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในคําบอกกล่ าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
ต่อไป
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