บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระล่ วงหน้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด
(มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้ วยความเสมอภาคให้ ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ
จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัทฯล่วงหน้ า เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริษัท ที่จะนําวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอมานัน้ กําหนดเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ
ต่อไป
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการเสนอวาระการประชุมต่ อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
1.2 มีสดั ส่วนการถือหุ้นขั ้นตํ่ารวมกันแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ วของบริ ษัท
1.3 ถือหุ้นบริ ษัทในจํานวนที่กําหนดตามข้ อ 1.2 ต่อเนื่องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อ
เสนอชื่อผู้สมัครเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
2. เงื่อนไขการเสนอวาระล่ วงหน้ าสําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีมากกว่า 1 คน
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ลงลายมือชื่อแล้ วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.2 ผู้ถื อหุ้นที่ เสนอวาระจะต้ องระบุชื่อ นามสกุล ที่ อยู่และหมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ ติ ด ต่อได้ จํ านวนหุ้นที่ ถื อ ณ วันที่ เสนอวาระ
ของผู้ถือหุ้น รวมทังรายละเอี
้
ยดอื่นๆ ให้ ครบถ้ วน
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 วาระทัว่ ไป
ระบุชื่อวาระ พร้ อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัท
1) รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตามแบบฟอร์ มที่กําหนด
ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
2) บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัทต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วน และไม่มีคุณ สมบัติ
ต้ อ งห้ า มตามหลัก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด โดยพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ตามที่ ถูก แก้ ไขเป็ น ครั ง้ คราวซึ่งได้ แ ก้ ไขครั ง้ ล่ า สุด เป็ น ฉบับ ที่ 4 ในปี พ.ศ. 2551 หลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ และข้ อบังคับของบริ ษัท
4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ
ตังแต่
้ วนั ที่ 4 มกราคม 2559 – 3 กุมภาพันธ์ 2559
5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
5.1 ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดส่งต้ นฉบับแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ าปี ที่ ผ้ ูถือหุ้นได้ ลงลายมื อชื่ อแล้ ว
(ตามแบบฟอร์ มที่บริ ษัทจัดไว้ ให้ ในเว็บไซต์) พร้ อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้ เพื่อประกอบการพิจารณา
5.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ
เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้รับฝาก
ทรัพย์สนิ แสดงจํานวนหุ้นที่ถือ หรื อสําเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
5.1.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้ แก่
1) กรณี บคุ คลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
2) กรณี นิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
หนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจ ลงนามที่ ได้ ล งชื่ อในแบบขอเสนอนี ้ พร้ อมรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
5.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท และเอกสารที่
เกี่ยวข้ องได้ แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึ กอบรม ประวัติการทํางาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็ นต้ น (เฉพาะวาระการเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัท)

5.2 จัดส่งต้ นฉบับเอกสารอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ ตามข้ อ 5.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริ ษัทภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2559 ตามที่อยูด่ งั นี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
6. วิธีการพิจารณา
6.1 วาระทัว่ ไป
เลขานุการบริ ษัท จะเป็ นผู้รวบรวมหัวข้ อวาระการประชุมตามที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ และนําเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ต่อไป
6.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังให้
้ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัท จะเป็ นผู้รวบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณารายชื่อและคุณ สมบัติของบุคคลที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อ และนําผลการพิจารณาเข้ าที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่อไป
กรณี ที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมัติให้ นําวาระดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯจะบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ต่อไป
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคําขอที่กรอกข้ อความครบถ้ วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอ และ
ได้ ส่งอย่างถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี ้ และเป็ นเรื่ องที่บริ ษัทฯ เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็ นไป
ตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกําหนด กรณี คณะกรรมการบริ ษัทลงความเห็นไม่นําข้ อเสนอหรื อ รายชื่อดังกล่าว
้
อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
บรรจุเป็ นวาระ บริ ษัทจะชี ้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระหรื อรายชื่อบุคคลนันและรายงานต่
2559 เพื่อทราบต่อไป
เอกสารแนบ :

1. แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
2. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
3. แบบฟอร์ มหนังสือยินยอมให้ เสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัท

