
 

หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุ 

เป็นการล่วงหนา้ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ของ บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล ชูการ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

วตัถปุระสงค ์

 

 เพือ่เป็นการส่งเสริมในเรื่องสทิธิของผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีดงันัน้ 

ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ชูการค์อรป์อเรช ัน่ จ  ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ

เสนอวาระการประชมุในการประชมุสามญัผูหุ้น้ถอืของบรษิทั เป็นการลว่งหนา้ไดท้กุปีตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนดดงัต่อไปนี้ 

 

หลกัเกณฑ ์

 

1. คุณสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 

ผูถ้อืหุน้จะมสีทิธิเสนอเรื่องเพือ่บรรจใุนวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นการลว่งหนา้ได ้ตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้  

 เป็นผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคน ซึง่ถอืหุน้และมสีทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงท ัง้หมด

ของบรษิทั  

 

2. การเสนอเรื่องเพือ่บรรจวุาระการประชมุ 

2.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน์ี้  สามารถเสนอเรื่องเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดย

กรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้” พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ์ โดยระบุ

ใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพจิารณา หรือเพือ่อนุมตัิแลว้แต่กรณี ส่งถงึบริษทัภายในระยะเวลาและช่องทางทีร่ะบุใ นขอ้ 4 

ของหลกัเกณฑน์ี้ 

กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู ้

ถอืหุน้” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชดุเดยีวกนั 

 

2.2 เพือ่ใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ บรษิทัขอสงวนสทิธิทีจ่ะไมบ่รรจเุรื่องดงัต่อไปนี้เป็นวาระการประชมุ 

1. เรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั 

2. เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการได ้

3. เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา และไดร้บัมติสนบัสนุนดว้ยเสยีงที่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงท ัง้หมด เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการน าเสนอครัง้ใหม่ มกีารเปลีย่นแปลงไป

อย่างมีนยัส  าคญัจากขอ้เท็จจริงที่น าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในครัง้ก่อน  เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ือหุน้ที่มีคุณสมบตัิไม่

ครบถว้น ใหข้อ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น ไมเ่พยีงพอ หรอืเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาทีก่  าหนด 

4. เรื่องทีไ่มเ่ป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของบรษิทั 

 

 



5. เรื่องทีเ่สนอหรอืหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถ้อืหุน้นัน้มขีอ้ความทีไ่มต่รงตามความเป็นจรงิหรอืมขีอ้ความคลมุเครอื 

6. เรื่องทีเ่ป็นอ านาจการบรหิารจดัการของบรษิทั เวน้แต่เป็นกรณีทีก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นเสยีหายอย่างมนียัส  าคญัต่อผูถ้อื

หุน้โดยรวม 

7. เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ขอ้บงัคบัทางการ หรือหน่วยงานที่ก ากบัดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  หรือไม่เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั และจรยิธรรมการด าเนินธุรกจิ 

8. เรื่องซึง่ตามปกตกิฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการพจิารณาจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และบริษทัไดด้  าเนินการก าหนดเป็นวาระ

การประชมุทกุครัง้ 

9. เรื่องทีบ่รษิทัไดด้  าเนินการแลว้ 

10. เรื่องทีซ่  า้กบัเรื่องทีไ่ดเ้สนอมาก่อนแลว้ 

 

3. ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทั จะร่วมกนัพจิารณากล ัน่กรองเรื่องที่ผูถ้อืหุน้เสนอและ

ตรวจสอบเอกสารในเบื้องตน้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพจิารณา โดยเรื่องที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะ

บรรจเุป็นวาระการประชมุพรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

 

4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชมุ 

บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ไดทุ้กปี โดยก าหนด

ระยะเวลาการจดัสง่ในช่วงระหว่างวนัท่ี  16 สงิหาคม – 30 กนัยายน ของปีก่อนหนา้ปีทีบ่ริษทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  โดยส่งทาง  e-mail 

address : cs@ktisgroup.com หรอืโทรสารหมายเลข 02-246-9125 หรอืทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ดงันี้ 

 

ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ชูการค์อรป์อเรช ัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

เลขที ่24 อาคารเอกผล ช ัน้ 2 

ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงรชัดาภเิษก 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

5. เงือ่นไขการพจิารณา 

ผลการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นทีสุ่ด ท ัง้นี้ขอ้เสนอทีไ่มผ่่านการพจิารณา บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มเหตุผล

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cs@ktisgroup.com%20หรือ


แบบขอเสนอเรื่องเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

 

วนัที.่................................................................ 

 

  ขา้พเจา้...................................................................................................................อยู่บา้นเลขที.่............................................... 

ถนน............................................................ต าบล/แขวง........................................................อ  าเภอ/เขต................................ ................................... 

จงัหวดั.............................................................หมายเลขโทรศพัทท์ีบ่า้น / ทีท่  างาน.........................................................................หมายเลขโทรศพัท ์    

มอืถอื........................................................โทรสาร......................................................... ....E-mail address……………………………………...............….. 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ชูการค์อรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้รวมจ านวน...................................หุน้ มคีวามประสงค์

ขอเสนอวาระการประชมุในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี........................ ดงันี้ 

วาระทีข่อเสนอ 

1. เรื่อง....................................................................................................................... ............................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 วตัถปุระสงค ์  [   ] เพือ่ทราบ  [   ] เพือ่พจิารณา     [   ] เพือ่อนุมตั ิ

 โปรดระบขุอ้เทจ็จรงิและเหตผุลประกอบวาระทีเ่สนอ................................................................................ ..................................... 

............................................................................................................................................................................................ .....................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

2. เรื่อง....................................................................................................................... ............................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 วตัถปุระสงค ์  [   ] เพือ่ทราบ  [   ] เพือ่พจิารณา     [   ] เพือ่อนุมตั ิ

 โปรดระบขุอ้เทจ็จรงิและเหตผุลประกอบวาระทีเ่สนอ................................................................................ ..................................... 

................................................................................................................................................ .................................................................................

............................................................................................................................................................................... .................................................. 

ซึง่มเีอกสารประกอบเพิม่เตมิทีไ่ดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน.............................หนา้ 

 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ฉบบันี้  หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสาร

ประกอบเพิม่เตมิ ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นจรงิทกุประการ เพือ่เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส  าคญั 

 

 

ลงชื่อ..............................................................ผูถ้อืหุน้ 

                    (                                            )   

หมายเหต ุ   

 ผูถ้อืหุน้จะตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี้ เพือ่ประกอบการพจิารณา 

1.   หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษทัหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ห รือ ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. หลกัฐานการแสดงตน 

บคุคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

นิตบิคุคล : ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย ์อายุไม่เกิน 1 เดอืน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสอืเดนิทาง (กรณี

เป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี  านาจลงนามทีไ่ดล้งชื่อในแบบขอเสนอน้ี พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง     


