หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์
เพื ่อ ให้ผู้ถือ หุ ้น ของบริษ ัท ทุก รายได้ รับ การปฏิบ ัติอ ย่า งเท่า เทีย มกัน และเป็น ธรรมตามหลัก การกากับ ดูแ ลกิจ การที ่ดี
คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมากขึ้น ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่สาคัญ และควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกาหนด
2. หลักเกณฑ์ และแนวทางในการเสนอฯ
2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีจ่ ะเสนอฯ
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น จะต้อง
1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น
รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และ
2. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สาเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2.2 ระยะเวลาในการเสนอ
บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสาหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561
2.3 วิธีการเสนอ
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2.1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอ
 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562” (แบบ ก) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก แบบ ก และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม แบบ ก ส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อม
เอกสารหลักฐานที่บริษัทกาหนด โดยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ที่
อีเมล์ public_relations@asiaplus.co.th หรือ โทรสาร 0-2285-1905 และนาส่งต้นฉบับ แบบ ก พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่บริษัทกาหนด มายังที่อยู่ด้านล่างให้กับบริษัท ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (ทั้งนี้ยึดจากวันประทับตรารับ
ณ ที่ทาการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก)
 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562” (แบบ ข) และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก
“แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562” (แบบ ค) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก แบบ ข และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม แบบ ข และ แบบ ค ส่งเป็นชุดเดียวกัน
พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกาหนด โดยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็น
ทางการก่อนได้ที่อีเมล์ public_relations@asiaplus.co.th หรือ โทรสาร 0-2285-1905 และนาส่งต้นฉบับ แบบ ข
และ แบบ ค พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกาหนด มายังที่อยูด่ ้านล่างให้กับบริษัท ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
(ทั้งนี้ยึดจากวันประทับตรารับ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก)
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สานักงานเลขานุการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 11
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
2.4 เอกสารประกอบการเสนอ
เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นผูเ้ สนอ
 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเ ป็น ชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าว พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารประกอบของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 สาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
1 ชุด
 สาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
1 ชุด
 สาเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสาเนาถูกต้อง)
1 ชุด
 สาเนาใบฝึกอบรมต่างๆ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
1 ชุด
 รูปถ่าย (1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว)
1 รูป
 เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
3.1 กรณีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
บริษัทขอสงวนสิทธิไม่บรรจุ เรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
1. เรื่องที่กาหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้แก่
1.1 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
1.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัย
เกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
1.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติ
สนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริง
ในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
ครั้งก่อน
1.5 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
2. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กากับดูแลการดาเนินงาน
ของบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
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3. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มคี ุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการทีบ่ ริษัทกาหนดไว้ในการ
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นได้
4. เรื่อ งอื่น ที่ ค ณะกรรมการบริษั ท พิ จ ารณาแล้ วเห็ น ว่ า ไม่ มี ความจ าเป็ น ที่ จะต้ อ งบรรจุ เป็ น วาระ หรื อเรื่อ งที่ บ ริษั ท ได้
ดาเนินการแล้ว หรือ เรื่องที่เป็นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาบุคคล ดังต่อไปนี้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
1. เป็นบุคคลที่ถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการทีบ่ ริษัทกาหนดไว้
ในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือไม่สามารถติดต่อ
กับผู้ถือหุ้นได้
2. เป็นบุคคลที่มคี ุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พระราชบัญญัตสิ ัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นบุคคลที่มคี ุณสมบัติต้องห้ามตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. เป็นบุคคลทีม่ ีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ / ข้อกาหนดของบริษทั / ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท
5. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ไม่สามารถเอื้อประโยชน์และไม่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
ของบริษัท
4. การดาเนินการของบริษัทภายหลังการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
4.1 กรณีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่เสนอจากผู้ถือหุ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 เรื่องทีค
่ ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น บริษัทจะกาหนดในหนังสือเชิญประชุม
และระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้ถือว่าคาวินิจฉัยของบริษัทเป็นที่สุด
4.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัทจะนาเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอน และกระบวนการของบริษัท
และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบจะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือว่าคาวินิจฉัยของบริษัทเป็นที่สุด
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