หลักเกณฑ์เสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
---------------------------------------------------------------------1.
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายที่ จะให้ผูถ้ ื อหุ น้ มีส่ วนในการดูแลกิจ การ และให้ความเห็ น
เกี่ ย วกับการดําเนิ นกิ จ การให้มากขึ้ น จึ งเปิ ดโอกาสให้ผู ้ถือหุ น้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ เป็ นวาระในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.

คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
2.2 มีสดั ส่วนการถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ ที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด โดยต้องถือ
หุน้ ต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) และต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอ

3.

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิ
3.1 ผูถ้ ื อหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.ต้องจัดทําและนําส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา ที่ครบถ้วนและถูกต้อง
มายังเลขานุ การบริษัทในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิก ายน 2564 – 31 มกราคม 2565 (บริษั ทปิ ดรับ
เอกสารในวันที่ 31 มกราคม 2565) ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายระบุขอ้ มูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เพื่อให้
ทางบริษัทฯ สามารถตรวจสอบสัดส่วนการถือหุน้ ได้ โดยให้จดั ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งระบุชื่อผูร้ บั
และที่อยูต่ ามรายละเอียดดังนี้
ชื่อผูร้ บั : เลขานุ การบริษัท
ที่อยู่ : บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน)
187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคําแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240
อีเมล์ : ir@jaymart.co.th /panya@jaymart.co.th /kulchaya@jaymart.co.th
3.2 เรื่องที่ไม่บรรจุให้เป็ นระเบียบวาระการประชุม
3.2.1 เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ างๆ ของหน่ วยงาน
ข้าราชการหรือไม่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ขอ้ บังคับมติ ที่ประชุมผู ถ้ ื อหุ น้ และ
จริยธรรมการดําเนิ นธุรกิจ
3.2.2 เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและไม่
เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างชัดเจน
3.2.3 เรื่องที่ เป็ นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่ เป็ น
กรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
3.2.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดาํ เนิ นการแล้ว
3.2.5 เรื่องที่อยูน่ อกเหนื ออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนิ นการได้
3.2.6 เรื่องที่เสนอมาไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ หรือเสนอไม่ทนั ระยะเวลา
ที่กาํ หนด
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3.2.7 เอกสาร หลักฐานเพื่อประกอบการเสนอของผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ความไม่ตรงกับความ
เป็ นจริงหรือคลุมเครือ
3.3 เงื่อนไขและขัน้ ตอนการพิจารณา
3.3.1 ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ หลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติของผู ถ้ ือหุน้ ครบถ้วนตาม
ข้อ 2. เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
ต้อ งกรอกข้อ มู ล ในแบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น ให้
ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถื อหุ น้ พร้อม
เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน ส่ง มายัง
บริษัทฯ
3.3.2 ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อ 2. เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่ งเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผูถ้ ือ
หุน้ ทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ น้ พร้อม
เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน ส่งมายัง
บริษัทฯ
3.3.3 เลขานุ การบริษัท จะเป็ นผูร้ วบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ พร้อมเอกสาร เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณากลัน่ กรองในเบื้ องต้น
ก่อนนําเสนอต่อให้กบั คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มีลกั ษณะเข้าข่ายตาม
เรื่ องที่ จ ะไม่บรรจุ เ ป็ นวาระการประชุ ม และหากผู ้ถือ หุ น้ ไม่ส ามารถจัด ส่ ง
เอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่กาํ หนด บริษัทจะถือ ว่าผูถ้ ือหุน้
ไม่ได้ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
3.3.4 เรื่องที่ ผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษั ทฯ จะบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมในหนั งสือเชิญประชุ มผู ้ถือหุน้ พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และสําหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทจะแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ น้ ทราบในการประชุ มผูถ้ ื อหุน้ รวมทั้งทางเว็บไซต์ของ
บริษัท (https://www.jaymart.co.th/th/investor-relations/home ) และแจ้ง
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่ ง
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