หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เป็ นการล่วงหน้ าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มในเรื่ องสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นและการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักกการกากับดูแลกิจการที่ดี
ดังนั้นก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าได้ทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด ดังนี้้
หลักเกณฑ์
1.

คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าได้
ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1.1

เป็ นผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสี ยงรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ และ

1.2
2.

ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน

การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
2.1

ผูถ้ ือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์น้ ีสามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรื อเพื่ออนุมตั ิ แล้วแต่กรณี ส่งถึงบริ ษทั ฯ ภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 4 ของหลักเกณฑ์น้ ี
กรณี ผถู ้ ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถ้ ือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานแล้วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน

2.2

เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี้
เป็ นวาระการประชุม
(1)

เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ

(2)

เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั ฯ จะดาเนินการได้

(3)

เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้รับมติ
สนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดโดยที่ขอ้ เท็จจริ งยังไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ

(4)

เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ขอ้ มูลหรื อเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรื อ
เสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด

(5)

เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

(6)

เรื่ องที่เสนอหรื อหลักฐานประกอบการนาเสนอของผูถ้ ือหุน้ นั้นมีขอ้ ความไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง
หรื อมีขอ้ ความคลุมเครื อ

หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เป็ นการล่วงหน้ าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
(7)

เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสี ยหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม

(8)

เรื่ องที่ขดั ต่อกฎหมาย ข้อบังคับทางการหรื อหน่วยงานที่กากับดูแลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ และจริ ยธรรมการดาเนินธุรกิจ

(9)

เรื่ องซึ่งตามปกติกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับการพิจาณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น และบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการ
กาหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครั้ง

3.

(10)

เรื่ องที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

(11)

เรื่ องที่ซ้ ากับเรื่ องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะร่ วมกันพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอในเบื้องต้นก่อนนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา โดยเรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น

4.

ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565
โดยส่งทาง e-mail address: sukarnda@atp30group.com หรื อทางไปรษณี ย ์ ตามที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

5.

เงื่อนไขการพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด ทั้งนี้ขอ้ เสนอที่ไม่ผา่ นการพิจารณา บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
พร้อมเหตุผลต่อไป

