หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอื หุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม
และชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 ของ บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
บริ ษั ท ยู ซิ ตี ้ จ ำกั ด (มหำชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ต ระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ แ ละควำมเท่ ำ เที ย มกั น ของผู้ถื อ หุ้น
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม หลัก กำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี (Good Corporate Governance) ดัง นั้น บริ ษั ท จึ ง เปิ ด โอกำสให้
ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ตำมหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกำหนด
สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 นี ้ บริษัทขอเรียนเชิญผูถ้ ือหุน้ เสนอวำระกำรประชุมและ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ำ โดยสำมำรถใช้สิทธิได้ตงั้ แต่วนั ที่ 4 ธันวำคม 2563
ถึงวันที่ 3 มกรำคม 2564 และเพื่อให้มีขนั้ ตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงกำหนด
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนไว้ดงั นี ้
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอื หุน้
1.

คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุน้

ผู้ถื อ หุ้น ที่ จ ะเสนอวำระกำรประชุ ม หรื อ เสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ เข้ำ รับ กำรเลื อ กตั้ง เป็ น กรรมกำรต้อ งมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
1) มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท หรือ
2) มีสัดส่วนกำรถื อหุ้น รวมกัน ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 3 ของจ ำนวนสิ ท ธิ ออกเสี ย งทั้งหมดของบริษัท
โดยผูถ้ ือหุน้ ทุกคนต้องถือหุน้ อย่ำงต่อเนื่องมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันที่ได้มำซึ่งหุน้ จนถึง
วันที่เสนอวำระกำรประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
2.

การเสนอวาระการประชุม
2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
(1)

เรื่องที่ขดั กับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
หรือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท

(2)

เรื่องที่ เกี่ ยวกับกำรดำเนิ นธุรกิ จปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่ ผูถ้ ื อหุน้ กล่ำวอ้ำงไม่ได้
แสดงให้เห็นว่ำมีควำมไม่ปกติของเรื่องดังกล่ำว

(3)

เรื่องที่เป็ นงำนประจำหรือเป็ นอำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร เว้นแต่เป็ นกรณี
ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม

(4)

เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนำจที่บริษัทจะดำเนินกำรได้

(5)

เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพำะ

(6)

เรื่องที่ผูถ้ ือหุน้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่ อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และ
ได้รบั มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษัท โดยที่ขอ้ เท็จจริงในเรื่องนัน้ ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ

(7)

เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินกำรแล้ว

(8)

เรื่องที่ให้ขอ้ มูลเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีขอ้ ควำมที่ไม่ตรงตำมควำมจริง มี
ข้อเสนอที่คลุมเครือ หรือเสนอมำไม่ทนั ภำยในระยะเวลำที่กำหนด

(9)

เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินงำนของบริษัท

(10)

เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1.

2.2 เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเสนอวำระกำรประชุม
(1)

หลักฐำนกำรถือหุน้ เพื่อแสดงว่ำตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรอง
จำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2)

แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ (แบบ ก.) ในส่วนท้ำยของหลักเกณฑ์นี ้ ซึง่ ลงนำม
ครบถ้วนโดยผูถ้ ือหุน้

(3)

เอกสำรแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ ที่ยงั ไม่หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดำ: :

สำเนำบัตรประชำชน / หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำว
ต่ำงประเทศ)

กรณีนิติบคุ คล

: :

สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คลอำยุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนำ
บัตรประชำชน / หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
ของตัวแทนผูม้ ีอำนำจที่ลงนำมในแบบ ก.

(4)

กรณี ท่ี ผู้ถื อ หุ้น มี ก ำรแก้ไ ขค ำน ำหน้ำ ชื่ อ ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล จะต้อ งแนบส ำเนำหลัก ฐำนกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

(5)

แบบ ก. 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วำระ เท่ำนัน้ หำกมีกำรเสนอหลำยวำระ ให้ทำแบบ ก. ของแต่
ละวำระแยกจำกกัน

(6)

กรณี เสนอวำระโดยผูถ้ ือหุน้ หลำยรำยรวมกัน ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยกรอกรำยละเอียดของตน
และลงลำยมือชื่อในแบบ ก. ตลอดจนแนบหลักฐำนกำรถือหุน้ และเอกสำรแสดงตนของ
ผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรำยให้ค รบถ้ว น ในกำรนี ้ ใ ห้ก รอกชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง ผู้ถื อ หุ้น ร่ ว มกัน ทุ ก รำย
มอบหมำยให้เป็ นตัวแทนผูร้ บั กำรติดต่อ 1 ชื่อ และให้ถือว่ำกำรที่บริษัทติดต่อกับผูไ้ ด้รับ
มอบหมำยดังกล่ำวเป็ นกำรติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย

(7)

เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี)

2.3 กำรส่งเอกสำร
ส่งเอกสำรต่ำง ๆ ตำมข้อ 2.2 ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 เพื่อให้บริษัทสำมำรถ
กลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสำร ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระ
กำรประชุมได้ โดยจัดส่งทำงจดหมำยลงทะเบียนตำมที่อยู่ ดังนี ้
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท ยู ซิตี ้ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 21 อำคำรทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
ทั้งนี ้ ก่ อนน ำส่งต้น ฉบับ เอกสำรตำมวรรคก่ อน ผู้ถื อหุ้น อำจน ำส่งส ำเนำเอกสำรอย่ า งไม่ เ ป็ น
ทางการ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรในเบือ้ งต้น ได้ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของเลขำนุกำรบริษัทที่
CompanySecretary@ucity.co.th หรือทำงโทรสำรที่ 0-2273-8858
2.4 ขัน้ ตอนกำรพิจำรณำ
(1)

เลขำนุก ำรบริษ ัท จะเป็ น ผู พ้ ิจ ำรณำกลั่ น กรองในเบื อ้ งต้น ให้ค ณะกรรมกำร โดย
ดำเนินกำรดังนี ้

(2)

3.

(1.1)

หำกปรำกฏว่ำผูถ้ ือหุน้ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1. เลขำนุกำรบริษัทจะส่ง
หนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่องภำยในวันที่ 13 มกรำคม 2564

(1.2)

หำกปรำกฏว่ำผูถ้ ือหุน้ มีคณ
ุ สมบัติครบตำมข้อ 1. แต่ขอ้ มูลหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถกู ต้อง เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภำยในวันที่ 13 มกรำคม
2564 และหำกผู้ถื อ หุ้น ไม่ ด ำเนิ น กำรแก้ไ ขหรื อ ให้ข ้อ มูล หรื อ น ำส่ ง เอกสำรให้
ถูกต้องครบถ้วนภำยในวันที่ 18 มกรำคม 2564 เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ง
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่อง

(1.3)

กรณี ท่ี ไ ม่ เ ข้ำ ข่ ำ ยตำม (1.1) หรื อ (1.2) เลขำนุ ก ำรบริ ษั ท จะรวบรวมเรื่ อ งเพื่ อ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรจะเป็ นผูพ้ ิ จำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุมที่จะนำเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม จะต้องไม่มีลกั ษณะเข้ำข่ำยตำมข้อ
2.1 เว้นแต่ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น

(3)

เรื่องที่ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร จะบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผูถ้ ื อหุน้ โดย
บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่ำเป็ นวำระที่กำหนดโดยผูถ้ ือหุน้ พร้อมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร

(4)

เรื่ อ งที่ ไ ม่ ผ่ ำ นควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำร บริ ษั ท จะส่ ง หนัง สื อ แจ้ง มติ ท่ี ป ระชุม
คณะกรรมกำรพร้อมเหตุผลให้ผถู้ ือหุน้ ที่เสนอวำระกำรประชุมดังกล่ำวทรำบภำยใน 3 วัน
ทำกำรถัดไปนับแต่วนั มีมติ และแจ้งเป็ นเรื่องเพื่อทรำบอีกครัง้ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
โดยระบุเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรบรรจุเรื่องดังกล่ำวไว้ดว้ ย

การเสนอชือ่ กรรมการ
3.1 บุคคลที่จะเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร ต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี ้
(1)

มีคณ
ุ สมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจำกัด กฎหมำย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงำนกำกับดูแลที่
เกี่ยวข้อง และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท

(2)

มีควำมรู แ้ ละควำมสำมำรถที่เป็ นประโยชน์อย่ำงสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

(3)

มีควำมเป็ นอิสระ ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำมระมัดระวัง มีควำมซื่อสัตย์ มีสุขภำพ
ร่ำงกำยที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สำมำรถทุ่มเทในกำรทำงำนให้กบั บริษัทได้อย่ำงเต็มที่

(4)

มีประวัติกำรทำงำนที่ดี ไม่ประกอบกิจกำรหรือเป็ นหุน้ ส่วนในห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ หรือเป็ น
หุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด หรือเป็ นกรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจ กำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำร
ของบริษัท

3.2 เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเสนอชื่อกรรมกำร
(1)

หลักฐำนกำรถือหุน้ เพื่อแสดงว่ำตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรอง
จำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2)

แบบเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ำ รับ กำรเลื อ กตั้ง เป็ น กรรมกำร (แบบ ข.) ในส่ ว นท้ำ ยของ
หลักเกณฑ์นี ้ ซึง่ ลงนำมครบถ้วนโดยผูถ้ ือหุน้

(3)

แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรและ
หนังสือให้ควำมยินยอม (แบบ ค.) ในส่วนท้ำยของหลักเกณฑ์นี ้ ซึ่งลงนำมครบถ้วนโดย
บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร

(4)

เอกสำรประกอบกำรพิ จ ำรณำด้ำนคุณ สมบัติ ได้แ ก่ กำรศึก ษำและประวัติก ำรท ำงำน
(Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ ได้รับกำรเสนอชื่ อเพื่ อเข้ำรับ กำรเลื อกตัง้ เป็ นกรรมกำร
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยบุคคลที่ถกู เสนอชื่อเป็ นกรรมกำร

(5)

เอกสำรแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ ที่ยงั ไม่หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดำ: : ส ำเนำบั ต รประชำชน / หนั ง สื อ เดิ น ทำง (กรณี เ ป็ นชำว
ต่ำงประเทศ)
กรณีนิติบคุ คล

: : สำเนำหนังสือรับรองนิ ติบุคคลอำยุไม่เกิ น 3 เดือน และสำเนำ
บัตรประชำชน / หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของ
ตัวแทนผูม้ ีอำนำจที่ลงนำมในแบบ ข.

(6)

กรณี ท่ี ผู้ถื อ หุ้น มี ก ำรแก้ไ ขค ำน ำหน้ำ ชื่ อ ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล จะต้อ งแนบส ำเนำหลัก ฐำนกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

(7)

แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบับ ใช้ส ำหรับ กำรเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ำรับ กำรเลื อกตั้ง เป็ น
กรรมกำร 1 รำย เท่ำนั้น หำกมีกำรเสนอชื่ อบุคคลหลำยคนเพื่ อเข้ำรับกำรเลื อกตั้ง เป็ น
กรรมกำร ให้ทำแบบ ข. และแบบ ค. ของบุคคลที่ถกู เสนอชื่อแต่ละรำย

(8)

กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร โดยผูถ้ ือหุน้ หลำยรำยรวมกัน ให้
ผู้ถื อ หุ้น ทุ ก รำยกรอกรำยละเอี ย ดของตนและลงลำยมื อ ชื่ อ ในแบบ ข. ตลอดจนแนบ
หลัก ฐำนกำรถื อ หุ้น และเอกสำรแสดงตนของผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรำยให้ค รบถ้ว น ในกำรนี ้
ให้กรอกชื่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยมอบหมำยให้เป็ นตัวแทนผูร้ บั กำรติดต่อ 1 ชื่อ และให้
ถือว่ำกำรที่บริษัทติดต่อกับผูไ้ ด้รบั มอบหมำยดังกล่ำวเป็ นกำรติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย

(9)

เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี)

3.3 กำรส่งเอกสำร
ส่งเอกสำรต่ำง ๆ ตำมข้อ 3.2 ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 เพื่อให้บริษัทสำมำรถ
กลั่น กรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสำร ตลอดจนเพื่ อให้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำ โดยจัดส่งทำงจดหมำยลงทะเบียนตำมที่อยู่ดงั นี ้
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท ยู ซิตี ้ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 21 อำคำรทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
ทั้งนี ้ ก่ อนน ำส่งต้น ฉบับ เอกสำรตำมวรรคก่ อน ผู้ถื อหุ้น อำจน ำส่งส ำเนำเอกสำรอย่ า งไม่ เ ป็ น
ทางการ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรในเบือ้ งต้น ได้ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของเลขำนุกำรบริษัทที่
CompanySecretary@ucity.co.th หรือทำงโทรสำรที่ 0-2273-8858
3.4 ขัน้ ตอนกำรพิจำรณำ
(1)

เลขำนุกำรบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำกลั่นกรองในเบือ้ งต้นให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน โดยดำเนินกำรดังนี ้
(1.1)

หำกปรำกฏว่ำผูถ้ ือหุน้ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1. เลขำนุกำรบริษัทจะส่ง
หนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่องภำยในวันที่ 13 มกรำคม 2564

(1.2)

หำกปรำกฏว่ำผูถ้ ือหุน้ มีคณ
ุ สมบัติครบตำมข้อ 1. แต่ขอ้ มูลหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถกู ต้อง เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภำยในวันที่ 13 มกรำคม
2564 และหำกผู้ถื อ หุ้น ไม่ ด ำเนิ น กำรแก้ไ ขหรื อ ให้ข ้อ มูล หรื อ น ำส่ ง เอกสำรให้
ถูกต้องครบถ้วนภำยในวันที่ 18 มกรำคม 2564 เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ง
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่อง

(1.3) กรณี ท่ี ไ ม่ เ ข้ำ ข่ ำ ยตำม (1.1) หรื อ (1.2) เลขำนุ ก ำรบริ ษั ท จะรวบรวมเรื่ อ งเพื่ อ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
(2)

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคล
ที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเพื่อเสนอคณะกรรมกำรต่อไป โดย
บุคคลดังกล่ำวต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน หรือคณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น

(3)

บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุรำยชื่อเป็ นบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อ
เพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญ
ประชุมว่ำเป็ นผูท้ ่ีได้รบั กำรเสนอชื่อจำกผูถ้ ือหุน้ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร

(4)

บุคคลที่ ไ ม่ผ่ ำนควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หรื อ
คณะกรรมกำร บริ ษัท จะส่งหนังสื อแจ้งมติท่ี ป ระชุม คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน หรือคณะกรรมกำรให้ผถู้ ือหุน้ ที่เสนอชื่อกรรมกำรดังกล่ำวทรำบภำยใน 3 วัน
ท ำกำรถั ด ไปนั บ แต่ วั น มี ม ติ ค ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน หรื อ
คณะกรรมกำร
****************************************

