หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เป็ นการล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี ดังนัน้ ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็ น วาระการประชุมในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุน้ ของบริษัท เป็ นการล่วงหน้าได้ทุกปี ตามหลักเกณฑ์ท่ีบ ริษัท
กาหนดดังต่อไปนี ้
หลักเกณฑ์
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เป็ นการล่วงหน้า
ได้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
1. เป็ นผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง ซึ่งถื อหุน้ และมีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษัท
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ น วาระการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น” พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมตั ิแล้วแต่กรณี ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุใน
ข้อ 5 ของหลักเกณฑ์นี ้
3. เพื่ อให้ก ารดาเนิ น การประชุมเป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ บริษัท ขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จะไม่บ รรจุเรื่อง
ดังต่อไปนีเ้ ป็ นวาระการประชุม
3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท
3.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการได้
3.3 เรื่องที่ผูถ้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ
ได้รับ มติ ส นั บ สนุ น ด้ว ยเสี ย งที่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 10 ของจ านวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมด โดยที่ ข้อ เท็ จ จริ ง ยั ง ไม่ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
3.4 เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.5 เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท
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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เป็ นการล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3.6 เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถ้ ือหุน้ นัน้ มีขอ้ ความที่ไม่ตรงตามความเป็ น
จริง หรือมีขอ้ ความคลุมเครือ
3.7 เรื่องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็ นกรณี ท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
3.8 เรื่องที่ขดั กับกฏหมาย ข้อบังคับทางการหรือหน่วยงานที่กากับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมการดาเนินธุรกิจ
3.9 เรื่องซึ่งตามปกติกฏหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริษัท
ได้ดาเนินการกาหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
3.10 เรื่องที่บริษัทได้ดาเนินการแล้ว
3.11 เรื่องที่ซา้ กับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
4. คณะกรรมการบริหาร จะร่วมกันพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอ และตรวจสอบเอกสารใน
เบื ้องต้น ก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการบริษั ท ฯ เพื่ อพิ จ ารณา โดยเรื่อ งที่ ผ่ านความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
5. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งข้อเสนอดังกล่าว ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 โดย
ส่งทาง e-mail address : waranchai.j@carabao.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-636-7952 หรือทางไปรษณี ยท์ ่ีอยู่
ดังนี ้
เลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
6. เงื่อนไขการพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็ นที่สดุ ทัง้ นีข้ อ้ เสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้ง
ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบพร้อมเหตุผลต่อไป
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