บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้ าในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ตระหนักถึง
ความสําคัญของผูถ้ ือหุน้ ให้ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยได้มีส่วนร่ วมในการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ของบริ ษทั ฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ที่จะนําวาระที่
ผูถ้ ือหุน้ เสนอมานั้นกําหนดเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ของบริ ษทั ต่อไป
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ใิ นการเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่ อเพื่อพิจารณาแต่ งตั้งกรรมการล่ วงหน้ าต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี
1.

คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โดยอาจเป็ นผูถ้ ือรายเดียว หรื อหลายรายรวมกันก็ได้
1.2
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ขั้นตํ่ารวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายและชําระแล้วของบริ ษทั ฯ
1.3
ถือหุน้ บริ ษทั ฯ ในจํานวนที่กาํ หนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการ
ประชุม หรื อเสนอชื่อผูเ้ ข้าสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ

2.

เงื่อนไขการเสนอวาระล่ วงหน้ าสําหรับการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี
2.1
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี เป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูถ้ ือหุน้ กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มี
มากกว่า 1 คน ให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายที่เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ลงลายมือชื่อทุกรายแล้วรวบรวม
ส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.2
ผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จํานวนหุน้ ที่ถือ ณ วันที่
เสนอวาระ ของผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
วาระทัว่ ไป
ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ
วาระการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
1.
รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตาม
แบบฟอร์มที่ กําหนดในเวปไซต์ของบริ ษทั
2.
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
คุณสมบัติตอ้ งห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ ข้อบังคับบริ ษทั และ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั

3.
3.1
3.2

4.

ระยะเวลาในการเสนอวาระ
ตั้งแต่วนั ที่ 22 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2561
5.
เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
5.1
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ลงลายมือชื่อแล้ว
(ตามแบบฟอร์มที่บริ ษทั จัดไว้ให้ในเวปไซต์) พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา
5.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่รวมกนเสนอวาระ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สิน แสดงจํานวนหุน้ ที่ถือหรื อสําเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
5.1.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
ก. กรณี บุคคลธรรมดา: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ข. กรณี นิติบุคคล: สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสําเนาบัตร ประจําตัวประชาชน
หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5.1.3 หนังสื อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึ กอบรม ประวัติการทํางาน เอกสารหลักฐานการถือหุน้ เป็ นต้น
(เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั )
5.2
จัดส่งต้นฉบับเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 5.1 โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ตามที่อยู่ ดังนี้
เลขานุการบริ ษทั คุณสุกานดา พุทธรักษา
บริ ษทั เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 700/199 หมู่ 1 ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
6. วิธีการพิจารณา
6.1
วาระทัว่ ไป เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่ ผถู ้ ือหุน้ เสนอ และนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
6.2
วาระการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผู ้
รวบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
กรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้นาํ วาระดังกล่าวหรื อบุคคลที่เห็นสมควรเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จะบรรจุเรื่ องดังกล่าวอยูใ่ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ต่อไป
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคําขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการ พิจารณาเพียงพอและได้ส่ง
อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็ นเรื่ องที่บริ ษทั เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม และเป็ นไปตามที่
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกําหนด กรณี คณะกรรมการบริ ษทั ลงความเห็นไม่นาํ ข้อเสนอหรื อรายชื่อดังกล่าวบรรจุอยูใ่ น
วาระการประชุม บริ ษทั จะชี้แจงเหตุผลต่อผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอวาระหรื อรายชื่อบุคคลนั้นและรายงานต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2561 เพื่อทราบต่อไป
เอกสารแนบ :

1. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2561
2. แบบฟอร์มหนังสื อยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั

