การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558
วัตถุประสงค์
บริ ษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) มุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี บริ ษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้ าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่าสาคัญและเป็ นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้ องถือหุ้นของบริ ษัท
อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 12 เดือน
2. การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณา
บรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558” พร้ อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ ยวข้ องอย่า งครบถ้ วนและสมบูรณ์ ส่งถึง
บริษัท ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่อยูด่ งั นี ้
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ่ งิ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร
ถนนพหลโยธิน กม. 26 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา
ปทุมธานี 12130
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กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ น
วาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวบรวมส่งเป็ นชุด
เดียวกัน
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี ของบริษัทอย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ โดยกรอกข้ อมูลลงใน " แบบการขอเสนอวาระเพื่อ
บรรจุเป็ นวาระในการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558" และน าส่งมายัง บริ ษั ท ทาง e-mail
address: ir@ncgroup.co.th หรื อ ทางโทรสารหมายเลข 02-993-5089 และจัด ส่ ง ต้ น ฉบับ มายัง
บริ ษั ท เป็ นลายลัก ษณ์ อักษร พร้ อมเอกสารหลักฐานที่ บ ริ ษั ท กาหนดให้ ครบถ้ วนภายในวัน ที่ 13
กุมภาพันธ์ 2558
3. เพื่อให้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้เป็ นวาระการประชุม
1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแล หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
จริยธรรมการดาเนินธุรกิจ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
3) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อน
เสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
4) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการได้
5) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ
ได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมด
้
โดยที่
ข้ อเท็จจริงยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
6) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน ให้ ข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน
ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
7) เรื่ องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ วว่าไม่มีความจาเป็ นที่ต้องบรรจุเป็ นวาระ
4. กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท เป็ นผู้ พิ จ ารณากลั่น กรองเรื่ อ งที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเสนอก่ อ นน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ท และบริ ษั ท จะแจ้ งผลการพิ จ ารณาให้ ทราบภายหลั ง การประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยเรื่ องที่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
ต่อไป
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