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หลักเกณฑก์ารเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปีและการเสนอชือ่ 
บุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้า 
 

1. วัตถุประสงค ์ 
เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ  ากดั (มหาชน) ( “บริษัทฯ” ) วา่ไดร้บั

การปฏิบติัและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม และเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยมีส่วน
ร่วมในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปีมากขึน้  อนัเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  
บริษัทฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระในการประชมุ  และเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมตามเกณฑท์ี่
บริษัทฯ ก าหนด 

 

2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
 

ผู้ถือหุน้ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการ
บริษัทฯ ตอ้งมีคณุสมบติัดงันี ้

 

✽ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
✽ มีสดัสว่นการถอืหุน้ขัน้ต ่าไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของหุน้ที่จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด คือ 1,245,283,691 หุน้ 
✽ ตอ้งถือหุน้บริษัทฯ ตามสัดส่วนข้างตน้ในวนัที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ  โดยผู้ถือหุน้ตอ้ง

แสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น ส าเนาใบหุน้ หรือเอกสารอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
3. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 
 

3.1 ข้ันตอนการเสนอวาระการประชุม 
 

3.1.1   ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบติัครบถว้นตามที่บริษัทฯ ก าหนด สามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยใช ้“แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564” และน าส่ง
มายงับริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนได ้ ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส ์( E-mail ) ท่ี  ir@ncgroup.co.th หรือ
ทางโทรสาร หมายเลข 0-2993-5089 และจดัส่งตน้ฉบบัพรอ้มเอกสารหลกัฐานมาที่บริษัทฯ ภายใน วันที่ 30 
ธันวาคม 2563  ตามที่อยูด่งันี ้

 

 
  

ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ่ิ์ง จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 
ต าบลคูคต อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
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3.1.2    ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบติัครบถว้นตามที่บริษัทฯ ก าหนด จะเสนอระเบียบวาระการ 
ประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ใหด้ าเนินการดงันี ้
1) ผู้ถือหุน้รายแรก  กรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2564” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน   
2) ส าหรบัผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป  กรอกขอ้มลูเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อ

บรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย 
3) รวบรวม “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564” และ

หลักฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบ ของผู้ถือหุน้ทุกรายเป็นชดุเดียวกนั เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยสามารถน าส่งมายงับริษัทฯ อยา่งไมเ่ป็นทางการกอ่นตามวิธีการที่ระบใุนขอ้ 3.1.1 

 

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุม 
 

✽ เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบติัไมค่รบถว้นตามขอ้ 2 หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 
✽ เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหนว่ยงานที่ก  ากบั

ดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั หรือมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
✽ เรื่องที่เป็นประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 
✽ เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึง่ผูถื้อหุน้ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นถงึเหตอุนัควรสงสยั 
✽ เรื่องที่อยูน่อกเหนืออ  านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได ้และ/หรือ เรื่องที่ซ  า้กบัที่ไดเ้คยเสนอมากอ่นแลว้ในรอบ

สิบสองเดือนที่ผ่านมาซึ่งไดร้บัมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทฯ เวน้แตมี่การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัจากการน าเสนอครัง้กอ่น 

✽ เรื่องอื่นที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่บริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 
 

เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ บริษัทฯ จะแจง้เป็นเรื่องเพื่อทราบพรอ้มเหตุผลของการปฏิเสธในการประชมุผู้ถือหุน้ของปีนัน้ 
และชีแ้จงเหตผุลผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูอื่นที่เหมาะสมตอ่ไป 

 
4. การเสนอบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ 
 

4.1 คุณสมบตัิของกรรมการบริษัทฯ 

บคุคลที่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ้งมีคณุสมบติั ดงันี ้
✽ มีคุณสมบติัตามที่กฎหมายก าหนด ( พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 พระราชบญัญัติหลัก 

ทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย  ์พ.ศ.2551 ข้อบงัคบัตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลักการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2549 เป็นตน้  )  

✽ มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจและมีจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจ 
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✽ สามารถใชด้ลุยพินิจอยา่งเป็นอสิระ สามารถอทุิศเวลาใหบ้รษิทัฯ ไดอ้ยา่งเพียงพอ และเอาใจใสใ่นการปฏิบติั
หนา้ที่ตามความรบัผิดชอบ 
 

4.2 ข้ันตอนการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ 
 

  4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบติัครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ก าหนดสามารถเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการโดยกรอก “แบบขอเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” และ “แบบขอ้มลูของบคุคล
ที่ไดร้บัเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษิัทฯ” โดยสามารถน าส่งมายงับริษัทฯ อยา่งไมเ่ป็นทางการกอ่น
ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ ( E-mail ) ท่ี ir@ncgroup.co.th  หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2993-5089  และ
จดัส่งตน้ฉบบัพรอ้มเอกสารหลกัฐานที่บริษัทฯ ก าหนดภายใน  วันที ่30 ธันวาคม 2563 ตามที่อยูด่งันี ้

 

 
 
 

 4.2.2 กรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบติัครบถว้นตามที่บริษัทฯ ก าหนด จะเสนอบคุคลเพื่อรบัการ           
  พิจารณาเลือกตัง้  เป็นกรรมการบริษัทฯ ใหด้ าเนินการดงันี ้

1) ผู้ถือหุน้รายแรก  กรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” และ 
“แบบข้อมลูของบคุคลที่ไดร้บัเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ” ใหค้รบถว้น พรอ้มลงชื่อไว้
เป็นหลกัฐาน 

2) ส าหรบัผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกเฉพาะ “แบบขอเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น 
กรรมการ” ใหค้รบถว้น พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย 

3) รวบรวม “แบบขอเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ”  และหลกัฐานการถือหุน้พรอ้ม
เอกสารประกอบ (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนั เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยสามารถ
น าส่งมายงับริษัทฯ อยา่งไมเ่ป็นทางการกอ่นตามวิธีการที่ระบใุนขอ้ 4.2.1 
 
 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบติัของบคุคลดงักล่าวและใหค้วามเห็นเพื่อ
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 
 
 บุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  จะไดร้บัการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตัง้
กรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  ส าหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มชีแ้จงเหตุผลทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ  หรือ
ชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูอื่นที่เหมาะสมตอ่ไป 

 

ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ่ิ์ง จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 
ต าบลคูคต อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทุมธานี 12130 

 

 


