บริษัท ทีมพรีซิช่ ัน จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์
การให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
1) วัตถุประสงค์

เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ฯเห็นสมควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอเรื่ อง เพื่อ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคค ลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ล่วงหน้ าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
2) หลักเกณฑ์
2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายรวมกันก็ได้
(2) ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
2.2 ระยะเวลาในการเสนอระเบียบวาระฯ

เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ จึงขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบ
วาระฯ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2563
2.3 วิธีการเสนอระเบียบวาระฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2.1 สามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรื อเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ า โดยกรอก
- แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้ อมลงลายมือชื่อ ส่งถึงบริ ษัทฯภายใน
วันที่ 23 มกราคม 2563 ตามที่อยูด่ งั นี ้
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เลขนุการบริ ษัท
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หรื ออาจแจ้ งทางโทรสาร ที่ 02-5771705 หรื อ Email : ir@teampcba.com ก่อนส่งต้ นฉบับมายังบริ ษัทฯได้
2.4 การเสนอระเบียบวาระฯ
2.4.1 เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงาน

ที่กากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
(2) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย

อย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(4) เรื่ องที่บริ ษัทฯได้ ดาเนินการแล้ ว
(5) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทฯจะดาเนินการได้
(6) เรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ และข้ อมูลที่ผ้ ถู ือหุ้นกล่าวอ้ างไม่ได้ แสดงให้ เห็นว่ามี

ความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(7) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12

เดือนที่ผา่ นมาและได้ รับมติ
สนับสนุนด้ วยเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริ งในเรื่ องดังกล่าวยังไม่ได้
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน

(8) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้
(9) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 2.1 หรื อเสนอไม่ทนั ตามระยะเวลาที่กาหนด
2.4.2 คุณสมบัติ และลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังนี ้
(1) มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฏหมาย บริ ษัทมหาชนจากัด กฏหมายหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
(2) มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้ วยควา มระมัดระวังด้ วยความซื่อสัตย์ สามารถทุม่ เทเวลา

ให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่ สามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
(3) เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่สาคัญต่อธุรกิจของบริ ษัท เป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ สามารถมองภาพรวมของ

ธุรกิจได้ ดี และตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ
(4) เป็ นผู้มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี มีคณ
ุ ธรรม มีทกั ษะในการสือ่ ความอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบคุ ลิกที่

เหมาะสม
3) ขัน
้ ตอนในการพิจารณา
(1) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2.1 เสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกรายร่วมกันกรอกข้ อมูลในแบบ ก.ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และรวบรวมแบบ ก . และหลักฐานการถือ
หุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2.1 เสนอระเบียบวาระการ

ประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้น ร่วมกันจัดทาแบบ ก . 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้
ครบถ้ วน
(3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2.1 เสนอบุคคลเพื่อ

เป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย ร่วมกันกรอกข้ อมูลในแบบ ข . และแบบ ค . ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกรายแล้ ว
รวบรวมหลักฐานการถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2.1 เสนอบุคคลเพื่อเป็ น

กรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้น ร่วมกันจัดทาแบบ ข. และแบบ ค. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้
ครบถ้ วน และแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้ วย

เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองเบื ้องต้ นก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดย
- เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบ จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- บุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
กรณีเรื่ องหรื อบุคคลที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัท ฯจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบภายหลังพร้ อม
ชี ้แจงเหตุผลทางเว็ปไซด์ของบริ ษัทฯ หรื อช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป
********************

