หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เป็ นการล่ วงหน้ าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มในเรื่ องสิทธิ ของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ดังนัน้ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัท ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เป็ นการล่วงหน้ าได้ ทกุ ปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนดดังต่อไปนี ้
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิ ธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าได้ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคน ซึง่ ถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวน
สิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท และ
1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันทีถ่ ือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
12 เดือน
2. การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้ อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรื อเพื่อ
อนุมตั ิแล้ วแต่กรณี ส่งถึงบริ ษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้ อ 4. ของหลักเกณฑ์นี ้
2.2 เพื่อให้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ อง ดังต่อไปนี ้เป็ น
วาระการประชุม
(1) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท
(2) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการได้
(3) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้ รับมติ
สนับสนุนด้ วยเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริ งยังไม่ได้
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(4) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นทีม่ ีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน ให้ ข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน ไม่เพียงพอ
หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(5) เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท
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(6) เรื่ องที่เสนอหรื อหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนันมี
้ ข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง หรื อมี
ข้ อความคลุมเครื อ
(7) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีทกี่ ่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเสียหายอย่าง
มีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(8) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ข้ อบังคับทางการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแล หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หรื อไม่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท และจริ ยธรรมการดาเนินธุรกิจ
(9) เรื่ องซึง่ ปกติตามกฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับการพิจารณาจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นและบริ ษัทได้
ดาเนินการกาหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
(10) เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดาเนินการแล้ ว
(11) เรื่ องที่ซ ้ากับเรื่ องที่ได้ เสนอมาก่อนแล้ ว
3. คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และเลขานุการบริ ษัท จะร่ วมกันพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ และ
ตรวจสอบเอกสารในเบื ้องต้ นก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา โดยเรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมพร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งข้ อเสนอดังกล่าวข้ างต้ นได้ ทกุ ปี โดยส่งทาง e-mail address secretary@dna2002.com
หรื อทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ดังนี ้
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน)
เลขที ่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ ที ่ 21 ห้องเลขที ่ บี ถนน สีลม
แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
10500
5. เงื่อนไขการพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ ทังนี
้ ้ ขอเสนอที่ไม่ผา่ นการพิจารณา บริ ษัทจะได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบ พร้ อมเหตุผลต่อไป
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