หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เป็ นการล่ วงหน้ าสาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มในเรื่ องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนันก่
้ อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ
เสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเป็ น วาระการประชุมในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เป็ นการล่วงหน้ าได้ ทุกปี ตาม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนดดังต่อไปนี ้
หลักเกณฑ์
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เป็ นการ
ล่วงหน้ าได้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
1. เป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ ออกเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิ ออก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
2. ผู้ถือหุ้นที่ มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 ของหลักเกณฑ์ นี ้ สามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ น
วาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”
พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ น
เรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ พิ จ ารณา หรื อ เพื่ อ อนุ มัติ แ ล้ ว แต่ ก รณี ส่ งถึ ง บริ ษั ท ภายใน
ระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้ อ 5 ของหลักเกณฑ์นี ้
3. เพื่อให้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้เป็ นวาระการประชุม
3.1 เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท
3.2 เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการได้
3.3 เรื่ องที่ ผ้ ูถือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิ จารณาในรอบ 12 เดือนที่ ผ่านมา
และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริ งยังไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
3.4 เรื่ องที่ เสนอโดยผู้ ถื อหุ้ น ที่ มี คุณ สมบัติ ไม่ค รบถ้ วน ให้ ข้ อ มูล หรื อเอกสารหลัก ฐานไม่
ครบถ้ วน ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.5 เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท
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หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เป็ นการล่ วงหน้ าสาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3.6 เรื่ องที่เสนอหรื อหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนันมี
้ ข้อความที่ไม่ตรงตามความ
เป็ นจริ ง หรื อมีข้อความคลุมเครื อ
3.7 เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อน
เสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3.8 เรื่ องที่ ขัดกับ กฏหมาย ข้ อบังคับ ทางการหรื อหน่ วยงานที่ ก ากับ ดูแ ล หรื อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ องหรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท และจริ ยธรรมการดาเนินธุรกิจ
3.9 เรื่ องซึ่งตามปกติกฏหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับการพิ จารณาจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นและ
บริ ษัทได้ ดาเนินการกาหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
3.10 เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดาเนินการแล้ ว
3.11 เรื่ องที่ซ ้ากับเรื่ องที่ได้ เสนอมาก่อนแล้ ว
4. คณะกรรมการบริ หาร จะร่ วมกันพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ และตรวจสอบเอกสาร
ในเบือ้ งต้ นก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิ จารณา โดยเรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม พร้ อมความเห็น ของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งข้ อเสนอดังกล่าว ตังแต่
้ 22 ตุลาคม 2561 – 21 มกราคม 2562 โดย
ส่งทาง e-mail address : waranchai.j@carabao.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 02-636-7952 หรื อทางไปรษณีย์ที่
อยู่ดงั นี ้
เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10550
6. เงื่อนไขการพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ ทังนี
้ ้ข้ อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริ ษัท
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมเหตุผลต่อไป
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