การเสนอวาระการประชุม รวมถึงสงคําถามลวงหนากอนการประชุม และ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2563
เรียน

ทานผูถือหุน
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)

บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนวา เพือ่ เปนการสงเสริมการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผุถือหุน บริษัทฯ จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระเพื่อพิจารณาเปนวาระเพิ่มเติมสําหรับการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 รวมถึงการสงคําถามลวงหนา และการเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการในการประชุมสามัญผูถอื หุน เปนการลวงหนา ไดตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดของหลักเกณฑ และขั้นตอนที่บริษัทฯ กําหนดไดที่เว็บไซตของบริษัทฯ ที่
www.becworld.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย เทียมทอง)
เลขานุการคณะกรรมการ

เกณฑการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา
ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. วัตถุประสงค
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงเปดโอกาสใหสิทธิ และไดกําหนดหลักเกณฑแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในการเสนอ
เรื่องที่ผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแกบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
โดยมีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ ดังนี้
2.

คุณสมบัติของผูถือหุนที่มสี ิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา
2.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มสี ัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนาย และชําระเต็ม
มูลคาแลว จํานวน 2,000,000,000 หุน (หรือเทากับ 100,000,000 หุน) โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลาย
รายรวมกันได
2.2 เปนผูถือหุนตามสัดสวนที่กําหนดในขอ 2.1 ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม โดยตองมอบหลักฐานการถือหุน
เชน สําเนาใบหุนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือหนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือจากศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

3.

การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ ือหุนลวงหนา
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมพิจารณาประเด็นดังตอไปนี้
3.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
บริษัทฯ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3.2 เรื่องที่เปนอํานาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอ
ผูถือหุนโดยรวม
3.3 เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษทั ฯจะดําเนินการได
3.4 เรื่องที่ผูถือหุนเคยเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียง
นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ
3.5 เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
3.6 เรื่องที่เปนไปเพื่อประโยชนของบุคลลหรือกลุม บุคคลใดโดยเฉพาะ
3.7 เรื่องที่บริษัทฯไดดําเนินการแลว
3.8 เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มคี ุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2
3.9 เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือเสนอมาไมทันภายในระยะเวลาที่
กําหนด
3.10 เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ไมมีความจําเปนทีต่ องบรรจุเปนวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถ
อธิบายเหตุผลตอผูถือหุนไดอยางเหมาะสม

4. ขั้นตอนการพิจารณา
4.1 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ2 สามารถดาวนโหลดแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา ไดจาก
เว็บไซตบริษัทที่ www.becworld.com และนําสงแบบฟอรมพรอมเอกสารประกอบไปยังที่อยู ดังนี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
ชั้น 30 อาคาร มาลีนนท ทาวเวอร
เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดตองนําสงภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ
4.2 กรณีที่เลขานุการบริษัท พบวา ขอมูลหรือเอกสารที่ไดรับไมถูกตอง หรือไมครบถวน เลขานุการบริษัทจะแจง กลับไปยัง
ผูถือหุนภายใน 14 วันทําการหลังจากวันที่ไดรับเอกสาร และหากผูถือหุนมิไดแกไขขอมูลหรือเอกสารใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่เลขานุการบริษัทกําหนดแจงไปยังผูถือหุน
เลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนําขอเสนอ
ของผูถือหุนเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
4.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม
จะถูกบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
โดยระบุในวาระดังกลาววาเปนเรื่องเสนอโดยผูถือหุน
พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
4.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไมบรรจุเปนวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจงใหผูถือหุนทราบ พรอมทั้งชี้แจง
เหตุผลผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเว็บไซตของบริษัทฯที่
www.becworld.com
รวมทั้งแจงที่ประชุมผูถือหุนอีกครัง้ ในวันประชุม
5. เอกสารหลักกฐาน
ผูถือหุนแนบเอกสารและขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
5.1 หลักฐานการถือหุน
ไดแก สําเนาใบหุนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือหนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือจากศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.2 หลักฐานการแสดงตนของผูถือหุน
1.) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2.) กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไมเกิน 1 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูม ีอํานาจลงลายมือชื่อที่ไดลงนามในแบบฟอรมแบบเสนอวาระ
การประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา
พรอมรับรองสําเนาถูกตองและประทับตราสําคัญของนิติบุคลล (ถามี)
ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา ผูถือหุนทุกรายตองกรอกขอมูลในแบบ
เสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา ใหครบถวนทั้ง (ขอ 1) และ(ขอ 2) และลงชื่อไวเปนหลักฐาน แลว
รวบรวมเปนชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอรมตอการเสนอหนึ่งวาระการประชุม จากนั้นนําสงบริษทั ฯ
5.3 ขอมูลประกอบการพิจารณา (ถามี)

เกณฑการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน
ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. วัตถุประสงค
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงเปดโอกาสใหสิทธิ และไดกําหนดหลักเกณฑแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในการเสนอชือ่
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2563 โดยมีหลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
2. คุณสมบัติของผูถือหุนที่มสี ิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน
2.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มสี ดั สวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ5 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและชําระเต็ม
มูลคาแลว (หรือเทากับ 100,000,000 หุน) โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได
2.2 เปนผูถือหุนตามสัดสวนที่กําหนดในขอ 2.1 ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน โดยตองมอบหลักฐานการถือหุน เชน สําเนาใบหุนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือหนังสือ
รับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน
บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัทฯ ตองมีคณ
ุ สมบัติและไมมลี ักษณะตองหาม ดังนี้
3.1 มีคุณสมบัติถูกตอง และไมมีลักษณะตองหาม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3.2 มีความรู ความสามารถที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และมีประวัติการทํางานที่ดี
3.3 เปนผูมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาใหกบั บริษัทฯไดอยางเพียงพอ
3.4 ไมเคยถูกถอดจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือผูม ีอํานาจในการจัดการของหนวยงาน
3.5 เปนผูที่ไมประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม
วาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น
4. ขั้นตอนการพิจารณา
4.1 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 สามารถดาวนโหลดแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการ ในการประชุมสามัญผูถ ือหุนไดจากเว็บไซตบริษัทที่ www.becworld.com และนําสงแบบฟอรมพรอม
เอกสารประกอบไปยังที่อยู ดังนี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
ชั้น 30 อาคาร มาลีนนท ทาวเวอร
เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดตองนําสงภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ
4.2 กรณีเลขานุการบริษัท พบวา ขอมูลหรือเอกสารที่ไดรับไมถูกตอง หรือไมครบถวน เลขานุการบริษัทจะแจงกลับไปยัง
ผูถือหุนภายใน 14 วันทําการหลังจากวันที่ไดรับเอกสารและหากผูถือหุนมิไดแกไขขอมูลหรือเอกสารใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่เลขานุการบริษัทกําหนดแจงไปยังผูถือหุน เลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนําขอเสนอของผูถือหุนเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

4.3 เลขานุการบริษัทจะสงรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนด ใหกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เปนผูพิจารณากอน หลังจากนั้นจะไดนาํ เสนอคณะกรรมการบริษทั โดยหากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ จึงจะบรรจุ
รายชื่อบุคคลดังกลาว ในวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
4.4 บุคคลที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจงใหผูถอื หุนทราบ
5. เอกสารหลักฐาน
ผูถือหุนแนบเอกสารและขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
5.1 หลักฐานการถือหุน
ไดแก สําเนาใบหุนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือหนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือจาก
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหลักฐานอืน่ จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.2 หลักฐานการแสดงตนของผูถือหุน
1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางชาติ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2) กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไมเกิน 1 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูม ีอํานาจลงลายมือชื่อ ที่ไดลงนามในแบบฟอรมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการฯ พรอมรับรองสําเนาถูกตองและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) ในกรณีที่
ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ผูถือ
หุนรายแรกตองกรอกขอมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการฯ ใหครบถวนทั้ง 3 ขอ
และลงชื่อไวเปนหลักฐาน และผูถอื หุนรายที่ 2 เปนตนไป กรอกขอมูลเฉพาะ (ขอ 1) และ (ขอ 2) ของแบบให
ครบถวนและลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกราย แลวรวบรวมเปนชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอรมตอการเสนอชื่อ
กรรมการหนึ่งคน จากนั้นนําสงบริษัทฯ
5.3 ขอมูลประกอบการพิจารณา (ถามี)

