หลักเกณฑ์ การพิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
1.

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯ จึงให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อย
ได้ มีสว่ นร่ วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
เป็ นการล่วงหน้ า อีกทัง้ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าขึน้ เพื่อเป็ นการพิจารณาและกลัน่ กรองวาระที่เกี่ยวข้ องและจะเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัทฯ อย่างแท้ จริ ง รวมทังคั
้ ดสรรบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และสามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย รวมทัง้ ช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
2.

คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้นที่เสนอวาระ
2.1 ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นขันต
้ ่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.5 ของหุ้น
จดทะเบียนที่ชาระแล้ ว ทังนี
้ ้ ต้ องถือหุ้นจนถึงวันที่ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรื อการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ
2.2 ต้ องแสดงหลักฐานการถื อครองหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรอง (Statement) จากบริ ษั ทหลักทรัพย์ (Broker) หรื อ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่ อใช้ ประกอบเป็ นหลักฐานยืนยัน ทัง้ นี ้ หากเป็ นผู้ถือ
หุ้นส่วนน้ อยหลายรายรวมกันเสนอ จะต้ องแนบหลักฐานการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยทุกรายที่ ร่วมกัน
เสนอ และเป็ น Statement ณ วันที่เดียวกันทุกราย
2.3 กรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสาเนาบัต รประจาตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

3.

คุณสมบัติของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
บุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
3.1 บรรลุนิติภาวะ
3.2 มี คุณ สมบัติ ถูกต้ อ งและไม่มี ลกั ษณะต้ อ งห้ ามตามกฏหมายบริ ษั ท มหาชนจ ากัด รวมถึ งพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.3 ดารงตาแหน่งกรรมการ ในบริ ษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิน 4 บริ ษัท
3.4 ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษัทคูแ่ ข่งหรื อธุรกิจที่ทาธุรกรรมเดียวกับบริ ษัทฯ
3.5 มี ค วามรู้ ความสามารถ ความเป็ น อิ สระ สามารถทุ่ม เทและอุทิ ศ เวลาได้ อ ย่างเต็ ม ที่ สามารถเข้ า ประชุม
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ มีประวัติการทางานที่ดี และมีจริ ยธรรมที่ดีงาม
3.6 มี คุณ สมบัติ ที่ ไม่ ขัด ต่ อ นิ ย ามกรรมการอิ ส ระตามเกณฑ์ ข องคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลา ด
หลักทรัพย์ (ในกรณีที่แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ)

4.

ขัน้ ตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ต้ องแจ้ งรายละเอียดการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยใช้
“แบบฟอร์ มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ” โดยอาจแจ้ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการทาง
โทรสารหมายเลข 0 2971 7342 หรื อส่งมายังอีเมล์นกั ลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir@grandprix.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับมา
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ ง โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี ้
4.1.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 3.2 และ 3.3 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.1.2 หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ ได้ รับการเสนอชื่ อใน “แบบฟอร์ ม การเสนอชื่ อบุค คลเพื่ อ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ”
4.1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทางานของบุคคลที่
ได้ รับการเสนอชื่อ
4.1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)
4.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ
ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบฟอร์ มการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ” ให้
ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่ อไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลในส่วนที่ 3 ของ “แบบฟอร์ ม
การเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น กรรมการ” ให้ ครบถ้ วนและลงชื่ อไว้ เป็ น หลักฐานทุกรายแล้ ว
รวบรวมแบบฟอร์ ม และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
4.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาแบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ
1 คน พร้ อมลงชื่ อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน และแนบหลักฐานตามข้ อ 4.1.2 – 4.1.4 ของบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้ วย
4.4 เลขานุการบริ ษัท จะรวบรวมเอกสารนาเสนอต่อผู้บริ ห ารระดับสูงเพื่ อพิจารณากลั่นกรองในเบื อ้ งต้ น ก่อ น
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดย
4.4.1 หากผู้ถื อ หุ้น ให้ ข้ อ มูลไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถูก ต้ อ ง เลขานุก ารบริ ษั ท จะแจ้ ง ต่อ ผู้ถื อ หุ้น ภายในวัน ที่
9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดาเนินการแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ องดังกล่าว
4.4.2 หากบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 4 หรื อผู้ถือหุ้นที่
เสนอชื่อกรรมการมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 2 เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
ทราบการปิ ดเรื่ อง ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
4.4.3 กรณี ที่ไม่เข้ าข่ายตาม 4.4.1 หรื อ 4.4.2 เลขานุการบริ ษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ในการประชุมประจาเดือนมกราคมหรื อกุมภาพันธ์ 2562
4.5 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผู้พิจารณาความหมาะสมของบุคคลที่ ได้ รับการเสนอชื่อ
ตามหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่ อเสนอคณะกรรมการ

บริ ษัทต่อไป เว้ นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรื อคณะกรรมการบริ ษัท จะพิจารณาเป็ น
อย่างอื่น
4.6 บุค คลที่ ผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท จะบรรจุรายชื่ อ ในวาระการประชุม ผู้ถื อ หุ้น พร้ อม
ข้ อ คิ ด เห็ น ของคณะกรรมการ และบุค คลที่ ไม่ ผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน หรื อคณะกรรมการ บริ ษัท จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ในวัน ท าการถัดไปของการประชุม พร้ อมทั ง้ แจ้ งผ่า น
ช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.grandprix.co.th
5.

การเสนอวาระการประชุม
เรื่ องที่ไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม
5.1 เรื่ องที่ขดั กับกฏหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฏ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่ กากับ
ดูแลบริ ษัทฯ หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้น การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
5.2 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
5.3 เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่ ก่อให้ เกิ ด ความเสียหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
5.4 เรื่ องที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว
5.5 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทฯ จะดาเนินการได้
5.6 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้
5.7 เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 2

6.

ขัน้ ตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม
6.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ต้ องแจ้ งวาระที่ต้องการนาเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี โดยใช้
“แบบฟอร์ มการเสนอวาระ” โดยอาจแจ้ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 0 2971 7342 หรื อส่งมายัง
อีเมล์นกั ลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir@grandprix.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับมาภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 นั บ จาก
วันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ ง เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุม
ได้ พร้ อมแนบหลัก ฐานการถื อหุ้นตามหลักเกณฑ์ ในข้ อ 2 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัท หลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2 ในกรณี ที ่ ผู้ ถ ื อ หุ้ น หลายรายรวมกัน และมีค ุณ สมบัต ิค รบถ้ ว นตามข้ อ 2 เสนอวาระการประชุม ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบฟอร์ มการเสนอวาระ” ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อ
ไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลในส่วนที่ 3 ของ “แบบฟอร์ มการเสนอวาระ” และลง
ชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกรายแล้ วรวบรวมแบบฟอร์ ม และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
6.3 เลขานุการบริ ษั ทจะรวบรวมเอกสารน าเสนอต่อผู้บริ ห ารระดับสูงเพื่ อพิ จารณากลั่น กรองในเบื อ้ งต้ น ก่อ น
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดย

6.3.1 หากผู้ถื อ หุ้น ให้ ข้ อ มูลไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถูก ต้ อ ง เลขานุก ารบริ ษั ท จะแจ้ ง ต่อ ผู้ถื อ หุ้น ภายในวัน ที่
9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดาเนินการแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ องดังกล่าว
6.3.2 หากเรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 2 เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือ
หุ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6.3.3 กรณี ที่ ไม่เข้ าข่ายตามข้ อ 6.3.1 หรื อข้ อ 6.3.2 เลขานุการบริ ษั ทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท ในการประชุมประจาเดือนมกราคมหรื อกุมภาพันธ์ 2562
6.4 คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้ องไม่มีลกั ษณะเข้ า
ข่ายตามข้ อ 6 เว้ นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
6.5 เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อม
ข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ สาหรับเรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบทัน ทีห ลังการประชุม คณะกรรมการหรื อในวันท าการถัด ไป พร้ อมทั ง้ แจ้ งผ่านเว็ บไซต์ ของบริ ษั ทฯ ทีี่
www.grandprix.co.th
7. ช่ วงเวลาการเปิ ดรับการเสนอวาระ
ตังแต่
้ วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
8. แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ อง
- แบบฟอร์ มการเสนอวาระ
- แบบฟอร์ มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
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