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หลักเกณฑ์
การเสนอเพิม่ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และ
การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้ า
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้นที่มสี ิ ทธิเสนอเพิม่ วาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมที่จะได้ รับ
การแต่ งตั้งเป็ นกรรมการล่ วงหน้ าก่ อนการประชุม
(1) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
(2) มีสดั ส่ วนการถือหุ น้ ขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุน้
(3) ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนที่กาหนดในข้อ 2 และต้องถือหุ น้ ในวันที่เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการ

(1) การเสนอเพิม่ วาระการประชุม
1.1

เรื่ องที่จะสามารถเสนอเพิ่มเป็ นระเบียบวาระการประชุม
- เรื่ องที่ไม่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั ฯ และต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรื อ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
- เรื่ องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยรวม

1.2 บริ ษทั ฯ จะไม่พิจารณาวาระของผูถ้ ือหุน้ หากข้อมูลไม่ถกู ต้องครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมี
คุณสมบัติที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด รวมทั้ง
- เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั ฯ จะดาเนินการได้
- เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่สมบูรณ์เพียงพอในการพิจารณา
- เรื่ องเดิมที่ผถู ้ ือหุ น้ เคยเสนอเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาแล้ว แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าไม่
ควรจัดทาเป็ นวาระเพิ่มเติม
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1.3 ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์น้ ี ต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ น้ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนดังนี้
- หลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
- หลักฐานการแสดงตน เช่น กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง ( กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และ กรณี ผถู ้ ือหุน้
เป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล และ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามซึ่ งได้ลงลายมือชื่อไว้ใน ”แบบขอเสนอเพิ่ม
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560” ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรานิติบุคคลนั้น
- เอกสารประกอบเพิ่มเติม เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
ส่ งถึง เลขานุการคณะกรรมการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2560 ตามที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการคณะกรรมการ บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 601 ซอยรามคาแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
หรือ ติดต่ อ 0-2934-7000 ต่ อ 216
1.4 กรณี ผถู ้ ือหุ น้ หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560” และลงชื่อร่ วมกันไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่ งเป็ นชุดเดียวกัน เสนอต่อ
คณะกรรมการ และหากผูถ้ ือหุ น้ เสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผูถ้ ือหุ น้ ต้องจัดทา “แบบขอเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ
1.5 เลขานุการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองทั้งคุณสมบัติผนู ้ าเสนอวาระและเนื้อหาในเบื้องต้นก่อน
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อไป และ การเพิ่มวาระการประชุมที่ผา่ นความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ จะนาเสนอเป็ นวาระประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ต่อไป กรณี การเพิ่มวาระการประชุมใดๆ ที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อไป
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แบบขอเสนอเพิม่ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
วันที่........เดือน...................พ.ศ................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................
ที่อยูบ่ า้ นเลขที่......................ซอย............................ถนน..........................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต......................จังหวัด..............................รหัสไปรษณี ย.์ ..............โทรศัพท์...................................
โทรสาร..................................E-Mail.............................................เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น
จากัด (มหาชน) ทะเบียนหุ น้ เลขที่........................................รวมจานวน...........................หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560
เรื่ อง 1. ..........................................................................................................................................................
เหตุผลที่ควรเพิ่มวาระดังกล่าว......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
เรื่ อง 2. ..........................................................................................................................................................
เหตุผลที่ควรเพิ่มวาระดังกล่าว......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ซึ่ งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน................................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ น้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุก
ประการ
ลงชื่อ............................................................ผูถ้ ือหุน้
(
)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
1.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ สาเนาใบหุน้ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2 ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
1.3 ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล จะต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อหนังสื อเดินทาง (ต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอวาระการประชุม รับรอง
สาเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรานิติบุคคลนั้น

