หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถู้ ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2561
และเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิ จารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ า
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ ส ามารถบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องการมีบ รรษั ท ภิ บ าลที่ดีแ ละเพื่ อ ให้ สิท ธิค วามเท่ า เทีย มกัน แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิม่ วาระการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 และเสนอชื่อผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้า ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ของบริษทั มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะแสดงความโปร่งใสของฝา่ ยจัดการ และเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมันแก่
่ ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย
2. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ ได้
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
2.1 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันทีเ่ สนอเรื่อง
2.2 เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึง่ ถือหุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
3. หลักเกณฑ์ในการเสนอ
3.1 การเสนอวาระการประชุม
บริษทั ฯ จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็ นวาระการประชุม
(1) เรื่องทีข่ ดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีก่ ากับ
ดูแลบริษัท ฯ หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของบริษัท ฯ มติประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลัก การกากับดูแล
กิจการทีด่ ี
(2) เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ หรือเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่องทีเ่ ป็ นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษทั เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
(4) เรื่องทีบ่ ริษทั ได้ดาเนินการแล้ว
(5) เรื่องทีอ่ ยู่นอกเหนืออานาจทีบ่ ริษทั จะดาเนินการได้
(6) เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เคยเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมาและได้รบั มติสนับสนุ น
ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด โดยทีข่ อ้ เท็จจริงในเรื่องนัน้
ยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(7) เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีขอ้ ความคลุมเครือ และไม่สามารถติดต่อผูเ้ สนอ
ได้

ขัน้ ตอนการพิจารณา
(1) ผูถ้ อื หุน้ ต้องจัดทาหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั โดยเอกสารประกอบด้วย
- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 (แบบ ก.)
- เอกสารประกอบของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ระบุไว้ในหมายเหตุของ แบบ ก.
ส่งมาที่ สานักงานเลขานุการบริษทั
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด
ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
10570
ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็ นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 02-3128923 หรือผ่านทางอีเมล์ companysecretary@toagroup.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก. ให้กบั ทางบริษทั
ฯ ในภายหลัง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอสิน้ สุดการรับเรื่องพิจารณาในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
(2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผูถ้ อื หุน้ ต้องจัดทาแบบ ก. ตามจานวนวาระทีต่ ้องการ
เสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุน้ หรือเอกสารประกอบอื่นให้จดั ส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครัง้
(3) เลขานุ การคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้พจิ ารณาในเบื้ องต้น โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทัง้ หมดจะถูก
เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
(4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้พจิ ารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมทีผ่ ู้ถอื หุน้ เสนอ ซึ่งจะต้องไม่มี
ลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3.1 (1) - (7) เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 สาหรับเรื่องทีไ่ ม่ผ่านความเห็นชอบ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ และจะชีแ้ จงเหตุผลใน
วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
3.2 การเสนอชื่อกรรมการ
บุคคลทีไ่ ด้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด, พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง และการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
(2) มีความรูค้ วามสามารถ และความเป็ นอิสระ ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวัง
(3) สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่า เสมอ มี
ส่วนร่วมทีส่ ร้างสรรค์ในการประชุม มีประวัตกิ ารทางาน และจริยธรรมทีด่ งี าม
ขัน้ ตอนการพิจารณา
(1) ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งจัด ท าเอกสารเสนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ เป็ นกรรมการต่ อ คณะกรรมการบริษั ท โดยเอกสาร
ประกอบด้วย
- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อลงนามในเอกสาร
ฉบับเดียวกัน

(2)

(3)
(4)
(5)

- เอกสารประกอบของผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อตามทีไ่ ด้ระบุไว้ใน แบบ ข.
ส่งมาที่ สานักงานเลขานุการบริษทั
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด
ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
10570
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการอย่างไม่เป็ นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทาง
โทรสารที่ 02-312-8923 หรือผ่านทางอีเมล์ companysecretary@toagroup.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ
ข. ให้กบั ทางบริษทั ฯ ในภายหลัง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอสิน้ สุดการรับเรื่องพิจารณาในวันอังคารที่ 16 มกราคม
2561
กรณีผถู้ อื หุน้ ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้ อื หุน้ ต้องจัดทาแบบ ข. ตามจานวน
บุคคลทีต่ อ้ งการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุน้ หรือเอกสารประกอบอื่นให้จดั ส่ง 1 ชุด สาหรับการส่งเรื่องใน
แต่ละครัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาในเบือ้ งต้น โดยบุคคลทีผ่ ่านการ
พิจารณาทัง้ หมดจะถูกเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
รายชื่อบุคคลทีผ่ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจาปี 2561 สาหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัท ฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจง
เหตุผลในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

4. การส่งคาถามล่วงหน้ า
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นสมควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ให้ความเห็นหรือส่งคาถามเกีย่ วกับการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ถึงคณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามมายังบริษทั ฯ ได้ตาม
ช่องทางดังต่อไปนี้
- โทรสารหมายเลข 02-312-8923
- ทางอีเมล์ companysecretary@toagroup.com
เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผู้รวบรวมคาถาม และส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อพิจารณาและตอบคาถาม
ดังกล่าวในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ท่านอื่นได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียม
5. ระยะเวลาใช้สิทธิ
ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561

แบบ ก.
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2561
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………..เป็ นผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวน………………………………….………….…………..หุน้
อยู่บา้ นเลขที่…….……………ถนน………………….………….………………ตาบล/แขวง…………………………………
อาเภอ/เขต……………………จังหวัด…………………………………โทรศัพท์………………………………………………
โทรศัพท์มอื ถือ…………………………………………..E-mail…………………………………………………………..……
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทจ่ี ะเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เพื่อทราบ/เพื่ออนุ มตั ิ/เพื่อ
พิจารณาเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………................................................
(3) โดยมีขอ้ เสนอและข้อมูลทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดังนี้…………………………………………….
……………………………………………………………………….…….……………………………………………………
……………………………………………………………………………….…….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
โดยมีเอกสารประกอบเพิม่ เติม พร้อมกับได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน…………………แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้ หมดถูกต้อง
และเป็ นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………………ผูถ้ อื หุน้
(………………………………………………...)
วันที…
่ ………………………………………………..
___________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สาเนาบัตรประชาชน ในกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสาเนาบัตรประชาชน
(สาเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีทเ่ี ป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม พร้อมกับรับรองสาเนาถูกต้อง
2. กรณีทต่ี อ้ งการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ต้องจัดทาแบบ ก. ตามจานวนวาระทีต่ อ้ งการเสนอ
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข้คานาหน้ าชื่อ ชื่อ -สกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้ รับรองสาเนา
ถูกต้อง
4. บริษทั ฯ จะไม่พจิ ารณาวาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ รงตามทีก่ าหนด
5. ผู้ ถื อ หุ้ น ส า ม า ร ถ ส่ ง เ อ ก ส า ร ทั ้ ง ห ม ด อ ย่ า ง ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร ท า ง โ ท ร ส า ร ที่ 0 2 - 3 1 2 - 8 9 2 3 ห รื อ ท า ง อี เ ม ล์
companysecretary@toagroup.com และต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทัง้ หมดให้ถงึ บริษทั ฯ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2561

แบบ ข.
แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการ
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………...เป็ นผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวน…………………………...……………………………..หุน้
อยู่บา้ นเลขที…
่ …………………ถนน………………………….….…………ตาบล/แขวง……………………..……………..
อาเภอ/เขต……………………จังหวัด……………………………………….โทรศัพท์………………………………….……
โทรศัพท์มอื ถือ…………………………………………..E-mail……………………………………………………….………
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทจ่ี ะเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………….
อายุ…………ปี เป็ นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นผู้ท่มี คี ุณสมบัติครบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ท่ี
บริษทั ฯ ได้กาหนดไว้ ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณา
ด้านคุณสมบัตอิ ่นื ๆ พร้อมกับได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน……………..แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้ หมด ถูกต้อง
และเป็ นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………………ผูถ้ อื หุน้
(……………………………………………......)
วันที…
่ ………………………………………………..
(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………….…….บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอ
ชื่อยินยอม และรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ และพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ลงชื่อ……………………………………………ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
(…………………………………….…..……...)
วันที…
่ ………………………………………………..
___________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สาเนาบัตรประชาชน ในกรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสาเนาบัตรประชาชน (สาเนา
หนังสือเดินทาง ในกรณีทเ่ี ป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม พร้อมกับรับรองสาเนาถูกต้อง
1.3 หลักฐานของผู้ท่ไี ด้รบั การเสนอชื่อ ได้แก่ สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา ประวัติการทางาน และ
เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)
2. กรณีทต่ี อ้ งการเสนอชือ่ บุคคลมากกว่า 1 ราย ต้องจัดทาแบบ ข. ตามจานวนชือ่ ทีต่ อ้ งการเสนอ
3. กรณีผถู้ อื หุน้ มีการแก้ไข้คานาหน้าชือ่ ชือ่ -สกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
4. บริษทั ฯ จะไม่พจิ ารณาวาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี ุณสมบัตติ รงตามทีก่ าหนด
5. ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งเอกสารทัง้ หมดอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 02-312-8923 หรือทางอีเมล์ companysecretary@toagroup.com
และต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทัง้ หมดให้ถงึ บริษทั ฯ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2561

