หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
เป็ นการล่ วงหน้ าสาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มในเรื่ องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนันก่
้ อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท เป็ นการล่วงหน้ าได้ ทกุ ปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนดดังต่อไปนี ้
หลักเกณฑ์
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท เป็ น
การล่วงหน้ าได้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. เป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ ออกเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิ ออก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัท และ
2. ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 ของหลักเกณฑ์ นี ้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ
พิ จ ารณาเลื อกตัง้ เป็ น กรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ” พร้ อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริ ษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่
ระบุในข้ อ 5 ของหลักเกณฑ์นี ้
3. บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นผู้มี
คุณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น และไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดโดยส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริ หารจัดการบริ ษัท
4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน จะร่ ว มกั น พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าว พร้ อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้ อง หากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีข้อมูลเพียงพอ จึงจะดาเนินการ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ พิจารณาเห็นชอบ ทังนี
้ ้ในการเสอนรายชื่อดังกล่าวให้ ถือ
ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณ ะกรรมการบริ ษั ท เป็ นที่ สุ ด โดยบุ ค คลที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หน้ า 1 จาก 2

หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
เป็ นการล่ วงหน้ าสาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัท จะได้ รับการบรรจุรายชื่ อในวาระการเลื อกตัง้ กรรมการบริ ษัท พร้ อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอชื่อบุคคล
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น ส่งข้ อเสนอดังกล่าว ตัง้ แต่ 22 ตุลาคม 2561 – 21 มกราคม 2562
โดยส่ ง ทาง e-mail address : waranchai.j@carabao.co.th หรื อ โทรสารหมายเลข 02-636-7952 หรื อ ทาง
ไปรษณีย์ที่อยู่ดงั นี ้
เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10550
6. เงื่อนไขการพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ ทังนี
้ ้ข้ อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริ ษัท
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมเหตุผลต่อไป

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หน้ า 2 จาก 2

