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หลักเกณฑ์
การเสนอเพิมวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559 และ
การเสนอชือบุคคลเพือรับเลือกตังเป็ นกรรมการบริษทั ฯ เป็ นการล่ วงหน้ า
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้นทีมีสิทธิเสนอเพิมวาระการประชุ ม และเสนอชือผู้ทมีี คุณสมบัตเิ หมาะสมทีจะได้ รับ
การแต่ งตังเป็ นกรรมการล่ วงหน้ าก่ อนการประชุ ม
(1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
(2) มีสดั ส่ วนการถือหุน้ ขันตําไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุน้
(3) ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนทีกําหนดในข้อ 2 และต้องถือหุน้ ในวันทีเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมหรื อเสนอชือกรรมการ

(1) การเสนอเพิมวาระการประชุ ม
1.1

เรื องทีจะสามารถเสนอเพิมเป็ นระเบียบวาระการประชุม
- เรื องทีไม่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
หรื อหน่วยงานทีกํากับดูแลบริ ษทั ฯ และต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรื อ หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ
- เรื องทีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยรวม

1.2 บริ ษทั ฯ จะไม่พิจารณาวาระของผูถ้ ือหุน้ หากข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมี
คุณสมบัติทีไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด รวมทัง
- เรื องทีเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- เรื องทีอยูน่ อกเหนืออํานาจทีบริ ษทั ฯ จะดําเนินการได้
- เรื องทีผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่สมบูรณ์เพียงพอในการพิจารณา
- เรื องเดิมทีผูถ้ ือหุน้ เคยเสนอเพิมวาระเพือพิจารณาแล้ว แต่ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าไม่
ควรจัดทําเป็ นวาระเพิมเติม
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1.3 ผูถ้ ือหุน้ ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี ต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอเพิมวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุน้ ทีเกียวข้องอย่างครบถ้วนดังนี
- หลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอืนจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
- หลักฐานการแสดงตน เช่น กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง ( กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ กรณี ผถู ้ ือหุน้
เป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามซึงได้ลงลายมือชือไว้ใน ”แบบขอเสนอเพิม
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559” ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรานิติบุคคลนัน
- เอกสารประกอบเพิมเติม เพือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
ส่ งถึง เลขานุการคณะกรรมการ ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที 15 มกราคม 2559 ตามทีอยูด่ งั นี
เลขานุการคณะกรรมการ บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
เลขที 601 ซอยรามคําแหง 39 ถนนประชาอุทศิ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หรือ ติดต่ อ 0-2934-7000 ต่ อ 216
1.4 กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเพิมวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559” และลงชือร่ วมกันไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่ งเป็ นชุดเดียวกัน เสนอต่อ
คณะกรรมการ และหากผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทํา “แบบขอเสนอเพิมวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ
1.5 เลขานุการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลันกรองทังคุณสมบัติผนู ้ าํ เสนอวาระและเนือหาในเบืองต้นก่อน
นําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อไป และ การเพิมวาระการประชุมทีผ่านความเห็นชอบจากที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ จะนําเสนอเป็ นวาระประชุมเพือพิจารณาอนุมตั ิในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ต่อไป กรณี การเพิมวาระการประชุมใดๆ ทีไม่ผา่ นความเห็นชอบจากทีประชุม
คณะกรรมการ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อไป
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แบบขอเสนอเพิมวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
วันที........เดือน...................พ.ศ................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................
ทีอยูบ่ า้ นเลขที......................ซอย............................ถนน..........................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................จังหวัด..............................รหัสไปรษณี ย.์ ..............โทรศัพท์...................................
โทรสาร..................................E-Mail.............................................เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น
จํากัด (มหาชน) ทะเบียนหุน้ เลขที........................................รวมจํานวน...........................หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเพิมวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
เรื อง 1. ..........................................................................................................................................................
เหตุผลทีควรเพิมวาระดังกล่าว......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
เรื อง 2. ..........................................................................................................................................................
เหตุผลทีควรเพิมวาระดังกล่าว......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ซึงมีเอกสารประกอบเพิมเติมทีได้รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน................................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิมเติมถูกต้องทุก
ประการ
ลงชือ............................................................ผูถ้ ือหุน้
(
)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานต่อไปนี
1.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ สําเนาใบหุ น้ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอืนจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
1.2 ในกรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
1.3 ในกรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรื อหนังสื อเดินทาง (ต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามทีได้ลงชือในแบบขอเสนอวาระการประชุม รับรอง
สําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรานิติบุคคลนัน

