บริ ษทั ไทยเทพรส จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำสำหรับ
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไทยเทพรส จำกัด (มหำชน)
______________________________________________________________________

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ไทยเทพรส จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) โดย
บริ ษทั ฯ มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรก้ำวสู่ควำมเป็ นเลิศในเรื่ องกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีพ้นื ฐำนอยูบ่ นควำมมีคุณธรรม
จริ ยธรรมและควำมโปร่ งใส เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับประโยชน์ที่เหมำะสมอย่ำงเป็ นธรรมและยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯจึงเห็นควรเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียม
กัน โดยบริ ษทั ฯ จะพิจำรณำกำรให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคลคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ตำมเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ
กำหนด
2. หลักเกณฑ์
2.1 คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ โดยอำจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันได้
(2) มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ขั้นต่ำ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด
(3) ถือหุน้ บริ ษทั ฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตำมข้อ(2) ต่อเนื่องมำไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี และต้องถือหุน้ ในวันที่
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
3. การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการบริษัท
3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำร
(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 มำตรำ 89/3 พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 68
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริ ษทั และกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ฯ
(2) มีภำวะผูน้ ำ วิสยั ทัศน์กว้ำงไกล มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีประวัติกำรทำงำนที่ดี
(3) เป็ นผูท้ ี่มีควำมสนใจในกิจกำรของบริ ษทั ฯ และสำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพอ
(4) ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่ประกอบกิจกำรหรื อเข้ำร่ วมในกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ น
กำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั ฯ ไม่วำ่ จะทำเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น
(5) มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(6) ไม่เป็ นข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรื อเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
3.2 ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ
(1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร
บริ ษทั ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ” ใน
ส่วนท้ำยของหลักเกณฑ์น้ ี หรื ออำจแจ้งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรโทรสำรที่ 02-703-4947,
E-mail Address เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ sunee@gmsauce.com ก่อนส่ ง
ต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ” ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ภำยหลังได้
โดยมีเอกสำรประกอบดังนี้
1

- หลักฐำนกำรถือหุน้ ตำมหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสื อรับรองจำกบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำน
อื่นจำกบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
- เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและ ประวัติกำรทำงำนขอบบุคคล
ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริ ษทั (ถ้ำมี) ให้ถึงบริ ษทั ฯ
ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ตำมที่อยูด่ งั นี้
บริ ษทั ไทยเทพรส จำกัด (มหำชน)
208 หมู่ 6 ถนนท้ำยบ้ำน ต.ท้ำยบ้ำน
อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280
(2) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อ เป็ น
กรรมกำรบริ ษทั ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รำยแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร
บริ ษทั ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำน และผูถ้ ือหุน้ รำยที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพำะในข้อ (1) และข้อ (2)
ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ” และหลักฐำนตำมที่กำหนดใน(1) พร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม
(ถ้ำมี) ของ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
(3) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รำยเดียวหรื อหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมกำรบริ ษทั มำกกว่ำ 1 คน ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ” 1 แบบ ต่อกรรมกำร 1
คน พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐำนของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรทุกคนด้วย
(4) เลขำนุกำรบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำกลัน่ กรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมกำรบริ ษทั โดยมี
ประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำควำมเหมำะสม และบุคคลที่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะบรรจุรำยชื่อในระเบียบวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ในหนังสื อเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั และสำหรับบุคคลที่ไม่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั บริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบพร้อมเหตุผลหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทันที หรื อ ในวันทำกำรถัดไป ผ่ำนช่องทำง
เผยแพร่ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และแจ้งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครั้งในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
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