หลักเกณฑ์ สำหรับผู้ถอื หุ้นในกำรนำเสนอวำระ
สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2565
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็ นข้ อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของบริ ษัทจดทะเบียน” เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า ผู้ถือหุ้น
ทุกรายได้ รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “EVER”) จึงเปิ ดโอกาสและ
อ านวยความสะดวกแก่ ผ้ ูถื อ หุ้ นส่ว นน้ อย ในการเสนอวาระการประชุ ม ล่ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ปี 2565
(“กำรประชุ มฯ”) โดยจะพิจารณาวาระการประชุมฯ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท อย่างแท้ จริ ง ในการนี ้ บริ ษัท จึงได้ กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิสาหรับการเสนอวาระและการพิจารณาเรื่ องที่จะนาเสนอเป็ นวาระการประชุมฯ ดังนี ้
หลักเกณฑ์ สำหรับผู้ถอื หุ้นในกำรนำเสนอวำระสำหรับกำรประชุมฯ
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1. เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันเพื่อเสนอวาระสาหรับการประชุมฯ ก็ได้
2. ต้ องถือหุ้นของบริ ษัท รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท (ไม่น้อยกว่า 194.2 ล้ านหุ้น)
3. ต้ องถือหุ้นของบริ ษัท ตามจานวนข้ างต้ น ในวันที่เสนอวาระการประชุมฯ และในวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ กาหนดสิทธิ
เข้ าร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น
4. ต้ องแสดงหลักฐานการถือหุ้นพร้ อม “แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ” เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัท หลักทรัพย์
หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ขัน้ ตอนกำรพิจำรณำ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้ น สามารถกรอก “แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระใน กำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (“แบบเสนอวำระฯ”) โดยส่งแบบเสนอวาระฯ ที่ Email: info@everland.co.th และส่ง
ต้ นฉบับที่ลงนามแล้ วพร้ อมเอกสารหลักฐานที่บริ ษัท กำหนดภำยใน วันที่ 20 มกรำคม 2565 ตามที่อยูด่ งั นี ้
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
223/96 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน21
้ ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2. คณะกรรมการบริ ษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมฯ สาหรับเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่)4) พ .ศ.2551 แก้ ไข เพิ่มเติม1
(2) เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่ องที่บริ ษัท ดาเนินการแล้ ว
(4) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัท เว้ นแต่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. เรื่ องที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการจะให้ ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็ นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
4. เรื่ องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะถูกแจ้ งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเหตุผล
การปฏิเสธ

1

มำตรำ 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ .ศ.2551 แก้ ไขเพิ่มเติม กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท สามารถ
ปฏิเสธ เรื่องดังต่อไปนี ้เป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) เป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดในวรรคหนึ่ง (เป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
จานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท)
(2) เป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้ อเท็จจริงที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับ ความไม่ปกติ
ของ เรื่องดังกล่าว
(3) เป็ นเรื่องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็ นเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแล้ ว ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่ องดังกล่า วได้ รับมติส นับสนุนด้ ว ย
คะแนนเสียง น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในการนาเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนยั สาคัญ จากข้ อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

