หลักเกณฑ์ การเสนอชื่ อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้ า
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เป็ นต้ นไป
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “TTA”) ได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับผูถ้ ือหุ ้นในการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ล่วงหน้า เพื่อตระหนักถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นและการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้น
อย่า งเท่ า เที ยมกันตามหลักการกากับดู แลกิ จ การที่ ดี โดยมี ห ลักเกณฑ์การเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อกตั้ง เป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (“การประชุมผูถ้ ือหุน้ ฯ”) ดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ เสนอกรรมการ และวัน Record Date เพื่อกาหนดสิ ทธิ เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ ้นฯ ในปี
นั้น
1.2 ถือหุ ้นในสัดส่ วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว ต่อเนื่ องกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน โดยอาจจะเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้
2. เงือ่ นไขการพิจารณาบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
2.2 มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ สอดคล้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เช่ น การลงทุน ธุ รกิ จขนส่ งทางเรื อ ธุ รกิ จ
บริ การนอกชายฝั่ง กฎหมาย บัญชีและการเงิน หรื อมีคุณสมบัติที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.3 ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไม่เกิน 5 แห่ง
2.4 มีประวัติการทางานและจริ ยธรรมที่ดี
3. ขั้นตอนในการเสนอบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ
 ต้องเสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1
 ต้องจัดทาหนังสื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นฯ (แบบ ข)
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5 อย่างครบถ้วน
 ต้องจัดส่ งหนังสื อข้อมูลของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ (แบบ ค)
พร้อมเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
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- หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริ ษทั
ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- หลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทางาน หรื อเอกสารประกอบอื่นๆ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ถ้ามี)
 ส่งต้นฉบับของเอกสารพร้อมหลักฐานที่บริ ษทั ฯ กาหนดให้ถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษัท
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0569 ต่อ 276
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งเอกสารดังกล่าวอย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ โดยผ่านทางอีเมล์ COR@thoresen.com
4. ขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ
4.1 เลขานุการบริ ษทั พิจารณาคุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1
4.2 เลขานุการบริ ษทั พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบ ข แบบ ค และเอกสารที่เกี่ยวข้อตามข้อ 5
4.3 หากบุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 2.1 จะไม่ถูกนาไป
เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่อพิจารณา
4.4 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาให้ความเห็น
 บุคคลทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ จะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
 บุคคลทีไ่ ม่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จะแจ้งให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
รับทราบถึงเหตุผล และความเห็นต่อการไม่ผา่ นการพิจารณานั้น
4.5 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาบุคคลที่ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ
 บุคคลทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ถ้ามี)
 บุคคลทีไ่ ม่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบพร้อมเหตุผลในที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ฯ หรื อผ่านช่องทางที่เหมาะสม โดยถือว่ามติของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นที่สิ้นสุด
5. เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ
5.1 กรณีผ้ถือหุ้นรายเดียว
5.1.1 บุคคลธรรมดา
 แบบ ข และแบบ ค ที่ลงนามโดยผูถ้ ือหุน้
 หลักฐานการถือหุน้ เช่น สาเนาใบหุน้ หรื อเอกสารรับรองการถือหุน้ จากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อเอกสารอื่นที่แสดงสิ ทธิ
การถือหุน้ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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 สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทางกรณี ชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5.1.2 นิติบุคคล
 แบบ ข ที่ลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั พร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั
 แบบ ค ที่ลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งลงนามการให้ความยินยอมในการได้รับการเสนอชื่อ
 หลักฐานการถือหุน้ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (สาเนาใบหุ ้น หรื อเอกสารรับรองจากตลาดตลท. หรื อบริ ษทั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
 สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่ ลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั พร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั
รวมทั้ง สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทางกรณี ชาวต่างชาติ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั
5.2 กรณีผ้ถู ือหุ้นหลายรายรวมกัน
5.2.1 บุคคลธรรมดา
 เอกสารประกอบเช่นเดียวกันกับข้อ 5.1.1
 ใช้แบบ ข ชุดเดียว ลงนามโดยผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
5.2.2 นิติบุคคล
 เอกสารประกอบเช่นเดียวกันกับข้อ 5.1.2
 ใช้แบบ ข ชุดเดี ยว ที่ลงนามโดยกรรมการผูถ้ ืออานาจลงนามหรื อ ผูร้ ับมอบอานาจของนิ ติบุคคลแต่ละรายที่ ขอเสนอ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
หากท่ า นมี ข ้อ สงสั ย ประการใด สามารถติ ด ต่ อ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ได้ที่ โ ทรศัพ ท์ +66 (6) 2250 0569 หรื อ ทางอี เ มล์ที่
COR@thoresen.com
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