หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อให้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 สํ าหรับ บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษ ัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) ได้ต ระหนัก ถึ งสิ ท ธิ และความเท่ าเที ยมกัน ของผูถ้ ื อหุ ้น ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่ องสิ ทธิ ในการเสนอวาระของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จึงกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอ
เรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
1.

หลักเกณฑ์ ในการเสนอเรื่ องเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอเรื่ องต้องระบุชื่อและชื่อสกุลตามกฎหมาย
1.2 สัดส่ วนการถือหุ น้ ขั้นตํ่าของผูถ้ ือหุ น้ ที่จะเสนอเรื่ อง
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายเดียวหรื อหลายราย โดยมีสัดส่ วนการถือหุ น้ ขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่า 200,000 หุ น้ โดยต้องเป็ นผู ้
ถือหุ น้ ต่อเนื่องมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหุน้
1.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ ้น เช่น หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้น
1.4 ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ถึง 1.3 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2561” (แบบ ก.) หรื อ “แบบเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเป็ นกรรมการ สําหรั บการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561” (แบบ ข.) แนบท้ายเอกสารนี้ให้ครบถ้วน ดังนี้
(1) แบบ ก. และ/หรื อ แบบ ข. 1 ฉบับ ให้สาํ หรับ 1 วาระ
(2) กรณี เสนอวาระโดยผูถ้ ื อหุ ้ น หลายรายรวมกัน ให้ผูถ้ ื อหุ ้ น ทุ ก รายกรอกรายละเอี ย ดของตนและ
ลงลายมือชื่อในแบบ ก. และ/หรื อ แบบ ข.

2.

หลักเกณฑ์ การพิจารณาเรื่ องทีเ่ สนอ
เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม
2.1 เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ ้นมิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2.2 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษทั จะดําเนินการได้
2.3 เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั และเรื่ องอื่นที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว
เห็ น ว่าไม่ มีความจําเป็ นที่ จะต้องบรรจุเป็ นวาระ โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั จะมี เหตุ ผลที่ สมควรและ
สามารถอธิบายให้ผถู ้ ือหุ น้ เข้าใจได้
2.4 กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

3.

ระยะเวลาและช่ องทางทีเ่ ปิ ดรับการเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณา
3.1 บริ ษทั จะประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษทั ที่ www.uac.co.th เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้เสนอเรื่ องล่วงหน้าได้
ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 จากนั้นจะนําเรื่ องที่เสนอดังกล่าวให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

3.2 ผูถ้ ือหุน้ อาจนําส่ งแบบ ก. และ/หรื อ แบบ ข. พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริ ษทั กําหนดอย่างไม่เป็ นทางการ
ก่อนได้ โดยทางโทรสารหมายเลข 02 9361700 หรื อ email address ของเลขานุการบริ ษทั ที่
sajjaporn@uac.co.th ก่อนส่ งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยัง
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 19
ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
ทั้งนี้ ฝ่ ายเลขานุ การบริ ษ ทั จะเป็ นผูร้ วบรวมเรื่ องที่ เสนอ ตรวจสอบความถูก ต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษ ัท
กําหนด และต้องไม่ เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมาย ตามรายละเอียดในข้อ 2. ก่ อนนําเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
4.

เอกสารหลักฐานทีจ่ ะต้ องจัดส่ งให้ บริษัทพร้ อมกับแบบ ก. และ/หรื อ แบบ ข. มีดงั นี้
4.1 หลักฐานการถือหุ ้น ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
4.2 เอกสารแสดงตนของผูถ้ ือหุ น้
กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําข้าราชการ หรื อ ใบขับขี่ (สําเนาหนังสื อเดินทางกรณี
เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นนิติบุคคล
- สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําข้าราชการ หรื อ ใบขับขี่ (สําเนาหนังสื อเดินทางกรณี
เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูล้ งนามในแบบฟอร์มข้างต้น ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.

การดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเรื่ องจากผู้ถือหุ้น
5.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท จะพิ จ ารณาเรื่ องที่ เสนอจากผูถ้ ื อหุ ้น ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2561
5.2 เรื่ องที่ คณะกรรมการบริ ษ ทั พิ จารณาแล้วเห็ น ว่าควรบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม บริ ษ ทั จะกําหนดใน
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ และระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้
5.3 เรื่ องที่ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นว่าไม่สมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม บริ ษทั จะชี้ แจง
เหตุผลผ่านเว็บไซด์ของบริ ษทั ที่ www.uac.co.th

