บริษัท ทีม พรีซ ิช ัน จํากัด (มหาชน)
หลัก เกณฑ์
การให้ส ิท ธิผ ู้ถ อื หุน้ เสนอเรือง เพือบรรจุเ ป็ นวาระในการประชุม สามัญผู้ถ อื หุน้ และเสนอชือบุค คลเพือเข้ารับ การ
พิจ ารณาเลือ กตังเป็ นกรรมการ
1) วัต ถุป ระสงค์

เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษัทฯเห็นสมควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอเรือง เพือ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
2) หลัก เกณฑ์
2.1 คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้

ผูถ้ ือหุน้ ทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชือกรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
(1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
(2) ถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5% ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ
2.2 ระยะเวลาในการเสนอระเบียบวาระฯ

เพือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ เสนอระเบียบ
วาระฯ ได้ตงแต่
ั วนั ที 15 ธันวาคม 2563 ถึง วันที 28 มกราคม 2564
2.3 วิธีการเสนอระเบียบวาระฯ

ผูถ้ ือหุน้ ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 สามารถเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรือเสนอ
ชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการล่วงหน้า โดยกรอก
- แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
- แบบขอเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทีเกียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชือ ส่งถึงบริษัทฯภายใน
วันที 29 มกราคม 2564 ตามทีอยู่ดงั นี

คุณสุรตั น์ เพชรมุณี
เลขนุการบริษัท
บริษัท ทีมพรีซิชนั จํากัด (มหาชน)
เลขที 152 / 8 หมู่ 3 ถนนธัญบุร‐ี ลําลูกกา
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

หรืออาจแจ้งทางโทรสาร ที 02‐5771705 หรือ Email : ir@teampcba.com ก่อนส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯได้
2.4 การเสนอระเบียบวาระฯ
2.4.1 เรืองทีจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรืองทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน

ทีกํากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ
(2) เรืองทีเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุม
่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรืองทีเป็ นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็ นกรณีทีก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(4) เรืองทีบริษัทฯได้ดาํ เนินการแล้ว
(5) เรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษัทฯจะดําเนินการได้
(6) เรืองเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อมูลทีผูถ้ ือหุน้ กล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามี

ความไม่ปกติของเรืองดังกล่าว
(7) เรืองทีผูถ้ ือหุน้ เคยเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาในรอบ 12

เดือนทีผ่านมาและได้รบั มติ
สนับสนุนด้วยเสียงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด โดยทีข้อเท็จจริงในเรืองดังกล่าวยังไม่ได้
เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครังก่อน

(8) เรืองทีผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
(9) เรืองทีเสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.1 หรือเสนอไม่ทนั ตามระยะเวลาทีกําหนด
2.4.2 คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลทีได้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังนี
(1) มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฏหมาย บริษัทมหาชนจํากัด กฏหมายหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท
(2) มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซือสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลา

ให้กบั บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสมําเสมอ
(3) เป็ นผูท้ ีมีความรู ้ ความสามารถทีสําคัญต่อธุรกิจของบริษัท เป็ นผูม้ ีวิสยั ทัศน์ สามารถมองภาพรวมของ

ธุรกิจได้ดี และตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ
(4) เป็ นผูม้ ีมนุษย์สมั พันธ์ทีดี มีคณ
ุ ธรรม มีทกั ษะในการสือความอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบคุ ลิกที

เหมาะสม
3) ขันตอนในการพิจ ารณา
(1) ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอระเบียบวาระการประชุม

ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายร่วมกันกรอกข้อมูลในแบบ ก.ให้ครบถ้วนพร้อมลงชือไว้เป็ นหลักฐาน และรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือ
หุน้ พร้อมเอกสารประกอบเพิมเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน
(2) ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอระเบียบวาระการ

ประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันจัดทําแบบ ก. 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชือไว้เป็ นหลักฐานให้
ครบถ้วน
(3) ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอบุคคลเพือ

เป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายร่วมกันกรอกข้อมูลในแบบ ข. และแบบ ค. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชือไว้เป็ นหลักฐานทุกรายแล้ว
รวบรวมหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบเพิมเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน
(4) ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอบุคคลเพือเป็ น

กรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้ ือหุน้ ร่วมกันจัดทําแบบ ข. และแบบ ค. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชือไว้เป็ นหลักฐานให้
ครบถ้วน และแนบหลักฐานของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการทุกคนด้วย

เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลันกรองเบืองต้นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
- เรืองทีผ่านความเห็นชอบ จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
- บุคคลทีผ่านความเห็นชอบ จะบรรจุรายชือในวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
กรณีเรืองหรือบุคคลทีไม่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบภายหลังพร้อม
ชีแจงเหตุผลทางเว็ปไซด์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลทีเหมาะสมต่อไป
********************

