หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
1) คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้นทีส่ ามารถใช้สิทธิได้
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่สามารถใช้สิทธิเสนอเรือ่ งได้ ต้องประกอบด้วย 2 คุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
1. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) (บริษัท) ณ วันที่เสนอวาระ
2. เป็ นผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ที่สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการได้ ต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ชูไก จากัด
(มหาชน) (บริษัท) ณ วันที่เสนอชื่อบุคคล และเป็ นผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
2) หลักเกณฑ์ในการเสนอ
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้โดย
กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอร์ม 1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.chukai.co.th และนาส่ง
เอกสารเพิม่ เติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัทจะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนีเ้ ข้าเป็ นระเบียบวาระการประชุม
2.1 เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานที่กากับดูแลบริษัท
หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.2 เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท
หรือเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
โดยเฉพาะ
2.3 เรื่องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็ นกรณีท่กี ่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้
โดยรวม
2.4 เรื่องที่บริษัทได้ดาเนินการแล้ว
2.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษทั จะดาเนินการได้

2.6 เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือมีขอ้ ความคลุมเครือ หรือไม่ถกู ต้อง
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
เพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ (แบบฟอร์ม 2) และแบบแจ้งประวัติ
ของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
(แบบฟอร์ม
3)
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก
https://www.chukai.co.th พร้อมทัง้ นาส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทัง้ นี ้ การเสนอ
ดังกล่าวต้องได้รบั ความยินยอมจากผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อ
3) ช่องทางในการเสนอ
1. โทรสารหมายเลข (662) 715 0055 หรือ E-mail : info@chukai.co.th (ไม่เป็ นทางการ) และต้องนาส่งต้นฉบับจริงให้
บริษัททางไปรษณีย ์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. ไปรษณียล์ งทะเบียนถึง
เลขานุการบริษัท
บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44/88 หมู่ 1
ตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อาเภอบางเสาธง
สมุทรปราการ 10570
4) หลักฐานประกอบการพิจารณา
รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาสาหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบฟอร์ม 1, 2 และ 3
5) ขัน้ ตอนการพิจารณา
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
1. เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอ รวมทัง้ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบือ้ งต้น ก่อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเป็ นลาดับต่อไป
2. คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอ ก่อนการ
บรรจุเข้าเป็ นวาระเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอ และหากเห็นว่ามีความสาคัญหรือน่าสนใจ คณะกรรมการจะ
พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
ทัง้ นี ้
หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รบั เรื่องที่ ผถู้ ือหุน้ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทจะชีแ้ จงเหตุผลให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท

1. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบของผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อ
พิจารณาเป็ นลาดับต่อไป
2. คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับ
ทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ตอ้ งการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ รวมถึงความเป็ น ผูม้ ี
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ก่อนการเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการแล้วเห็นสมควร
เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะบรรจุช่ือของ
บุคคลดังกล่าว ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
6) ระยะเวลาทีเ่ ปิ ดให้ผู้ถือหุน้ สามารถใช้สิทธิได้
ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

