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หลักเกณฑก์ารเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปีและการเสนอชื่อ 

บุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 
 

1. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษัท เอน็.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จาํกดั (มหาชน) ( “บริษัทฯ” ) วา่ไดร้บั

การปฏิบัติและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยมีส่วน

ร่วมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีมากขึน้  อนัเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระในการประชมุ  และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมตามเกณฑท่ี์

บริษัทฯ กาํหนด 
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 
 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ ตอ้งมีคณุสมบติัดงันี ้
 

✽ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้

✽ มีสดัสว่นการถือหุน้ขัน้ต ํ่าไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด คือ 1,245,283,691 หุน้ 

✽ ตอ้งถือหุน้บริษัทฯ ตามสดัส่วนขา้งตน้ในวนัท่ีเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ โดยผูถื้อหุน้ตอ้ง

แสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น สาํเนาใบหุน้ หรือเอกสารอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

3. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 
 

3.1 ขัน้ตอนการเสนอวาระการประชุม 
 

3.1.1   ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบติัครบถว้นตามท่ีบริษัทฯ กาํหนด สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยใช ้“แบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562” และนาํส่ง

มายงับริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนได ้ ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส ์( E-mail ) ท่ี  ir@ncgroup.co.th หรือ

ทางโทรสาร หมายเลข 0-2993-5089 และจดัส่งตน้ฉบบัพรอ้มเอกสารหลกัฐานมาท่ีบริษัทฯ ภายใน วันที ่27 

ธันวาคม 2562  ตามท่ีอยู่ดงันี ้
 

 
  

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าสซ์ิ่ง จาํกัด (มหาชน) 

เลขที ่1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 

ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
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3.1.2    ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบติัครบถว้นตามท่ีบริษัทฯ กาํหนด จะเสนอระเบียบวาระการ 

ประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ใหด้าํเนินการดงันี ้

1) ผูถื้อหุน้รายแรก  กรอกขอ้มูลใน “แบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2563” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน   

2) สาํหรบัผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไป  กรอกขอ้มลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของ “แบบขอเสนอเรื่องเพ่ือ

บรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย 

3) รวบรวม “แบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563” และ

หลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบ ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนั เสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยสามารถนาํสง่มายงับริษัทฯ อย่างไมเ่ป็นทางการก่อนตามวิธีการท่ีระบใุนขอ้ 3.1.1 
 

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นวาระการประชุม 
 

✽ เรื่องท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบติัไมค่รบถว้นตามขอ้ 2 หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

✽ เรื่องท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดแูลการดาํเนินงานของบริษัทฯ หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั หรือมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

✽ เรื่องท่ีเป็นประโยชนข์องบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

✽ เรื่องท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึง่ผูถื้อหุน้ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นถงึเหตอุนัควรสงสยั 

✽ เรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออาํนาจท่ีบริษัทฯ จะดาํเนินการได ้และ/หรือ เรื่องท่ีซ ํา้กบัท่ีไดเ้คยเสนอมาก่อนแลว้ในรอบ

สิบสองเดือนท่ีผ่านมาซึ่งไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ ของจาํนวนสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทฯ เวน้แตมี่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัจากการนาํเสนอครัง้ก่อน 

✽ เรื่องอ่ืนท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่บริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 

 

เรื่องท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สาํหรบัเรื่องท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการฯ บริษัทฯ จะแจง้เป็นเรื่องเพ่ือทราบพรอ้มเหตุผลของการปฏิเสธในการประชุมผูถื้อหุน้ของปีนัน้ 

และชีแ้จงเหตผุลผ่านเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูอ่ืนท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 

4. การเสนอบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
 

4.1 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัทฯ 

บคุคลท่ีไดร้บัเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ้งมีคณุสมบติั ดงันี ้

✽ มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกาํหนด ( พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลกั 

ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2551 ขอ้บังคับตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลักการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2549 เป็นตน้  )  

✽ มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจและมีจริยธรรมใน

การดาํเนินธุรกิจ 
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✽ สามารถใชด้ลุยพินิจอย่างเป็นอิสระ สามารถอทิุศเวลาใหบ้ริษัทฯ ไดอ้ย่างเพียงพอ และเอาใจใสใ่นการปฏิบติั

หนา้ท่ีตามความรบัผิดชอบ 
 

4.2 ขัน้ตอนการเสนอบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
 

  4.2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีบริษัทฯ กาํหนดสามารถเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการโดยกรอก “แบบขอเสนอบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” และ “แบบขอ้มลูของบคุคล

ท่ีไดร้บัเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ” โดยสามารถนาํสง่มายงับริษัทฯ อย่างไมเ่ป็นทางการก่อน

ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส ์( E-mail ) ท่ี ir@ncgroup.co.th  หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2993-5089  และ

จดัสง่ตน้ฉบบัพรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทฯ กาํหนดภายใน  วันที ่27 ธันวาคม 2562 ตามท่ีอยู่ดงันี ้
 

 
 
 

 4.2.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบติัครบถว้นตามท่ีบริษัทฯ กาํหนด จะเสนอบคุคลเพ่ือรบัการ           

  พิจารณาเลือกตัง้  เป็นกรรมการบริษัทฯ ใหด้าํเนินการดงันี ้

1) ผูถื้อหุน้รายแรก  กรอกขอ้มูลใน “แบบขอเสนอบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” และ 

“แบบขอ้มลูของบุคคลท่ีไดร้บัเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ” ใหค้รบถว้น พรอ้มลงช่ือไว้

เป็นหลกัฐาน 

2) สาํหรบัผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกเฉพาะ “แบบขอเสนอบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น 

กรรมการ” ใหค้รบถว้น พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย 

3) รวบรวม “แบบขอเสนอบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ”  และหลกัฐานการถือหุน้พรอ้ม

เอกสารประกอบ (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนั เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสามารถ

นาํสง่มายงับริษัทฯ อย่างไมเ่ป็นทางการก่อนตามวิธีการท่ีระบใุนขอ้ 4.2.1 

 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดงักล่าวและใหค้วามเห็นเพ่ือ

เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

 

 บุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดร้บัการบรรจุช่ือในวาระการเลือกตัง้

กรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สาํหรับบุคคลท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มชีแ้จงเหตุผลทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือ

ช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูอ่ืนท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าสซ์ิ่ง จาํกัด (มหาชน) 

เลขที ่1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 

ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
 

 


