หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ประจําป 2564 ลวงหนา
1. เจตนารมณ
บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตองการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปน
กรรมการลวงหนาเปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฯ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อใหมีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปรงใส บริษัทฯ ได
กําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2564 ลวงหนาขึ้น ซึ่งจะชวยคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และ
สามารถปฏิบัตหิ นาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ฯ และผูมสี วนไดเสียทุกฝาย
2. นิยาม
“บริษัทฯ” หมายความวา บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน)
3. คุณสมบัตขิ องผูถือหุน ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
ผูถือหุนที่จะเสนอชื่อกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ และถือหุนในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได
3.2 ตองถือหุนตามสัดสวนที่กําหนดในขอ 3.1 ตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือนนับจนถึงวันประชุมผูถือ
หุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่ถกู เสนอชื่อดังกลาวใหดํารงตําแหนงกรรมการ และถือหุนในวันปดสมุดทะเบียน
(Record Date) เพื่อกําหนดสิทธิในการประชุมสามัญผูถือหุนในปนนั้
อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชือ่ ผูถือหุนในวันที่กําหนดรายชื่อผูถอื หุนเพื่อกําหนดสิทธิในการประชุม
สามัญผูถือหุนในปนั้น (ตามคุณสมบัติของผูถือหุนตามขอ 3.2) แลวไมพบชื่อผูถือหุน ถือหุนครบถวนตามที่กําหนดใน
ขอ 3.1 แตชื่อบุคคลที่เสนอเปนกรรมการของผูถือหุนตามขอ 3.1 ไดถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแลวนั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมนาํ เสนอชือ่ บุคคลที่เสนอโดยผูถือหุนทานนัน้ ใหที่ประชุมพิจารณา
4. การเสนอชื่อกรรมการ
4.1 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ
บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคณ
ุ สมบัติและไมมลี ักษณะตองหาม ดังนี้
4.1.1 มีคุณสมบัติถูกตองและไมมลี ักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, พ.ร.บ.หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
4.1.2 มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบตั ิหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความ
ซื่อสัตย สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง สามารถเขาประชุม
คณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีประวัติการทํางานประสบการณ และความรูความสามารถที่เปนประโยชนตอธุรกิจ
ของบริษัทฯ
4.2 ขั้นตอนในการนําเสนอและการพิจารณา

4.2.1 ผูถือหุนที่มีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามขอ 3 ของหลักเกณฑนสี้ ามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการได โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการใน
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ของ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน) ” พรอมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของ กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการโดยผูถือหุนหลายรายรวมกัน
ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อ แลวรวมสงเปนชุดเดียวกันพรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่
กําหนด และขอใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อกรอก “แบบขอมูลเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการในการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2564 ของ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน)” โดย
บุคคลดังกลาวตองลงนามในเอกสารดังกลาวเพื่อเปนการยืนยันวายินยอมใหเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เปนกรรมการของบริษัท และรับรองวาขอมูลที่ใหนั้นถูกตองครบถวน และเปนจริงทุกประการ พรอมทั้งยินยอมให
บริษัทฯ เปดเผยขอมูลหรือเอกสารดังกลาวได
พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของอยางครบถวนและสมบูรณสงถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามที่อยู
ดังนี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน)
220/26 หมู 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร 038-423115 – 6 #312
บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผูถือหุนเสนอ พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่ครบถวนถูกตอง
และมีขอมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูกลั่นกรอง คัดเลือกตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ บริษัทฯ จะแจงผลการพิจารณาใหทราบ
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนกุมภาพันธ 2564 ตอไป
4.2.2 เลขานุการบริษัทจะเปนผูพจิ ารณากลั่นกรองในเบื้องตนใหคณะกรรมการ โดย
4.2.2.1 หากผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทจะแจงผูถือหุนภายใน
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแกไข และสงตนฉบับคืนใหถึงบริษัทภายในวันที่ 5
กุมภาพันธ 2564 (หากตรงกับวันหยุดใหเลื่อนเปนวันทําการกอนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือ
หุนเพื่อทราบการปดเรื่อง
4.2.2.2 หากบุคคลทีไ่ ดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือมีลักษณะตองหามตามขอ
4.1 หรือผูถือหุนที่เสนอชื่อกรรมการมีคณ
ุ สมบัตไิ มครบถวนตามขอ 3 เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือ แจงผูถือหุน
เพื่อทราบการปดเรื่องภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564
4.2.2.3 กรณีทไี่ มเขาขายตามขอ 4.2.2.1 หรือขอ 4.2.2.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอตอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
4.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับ
การเสนอชื่อ โดยใชหลักเกณฑเดียวกันกับผูที่ไดรับการเสนอชื่อคนอื่น ๆ เพื่อใหความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งตอไป เวนแตคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาเปนอยางอื่น
4.2.4 บุคคลทีผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผูถือ
หุนพรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจงใหผถู ือหุนทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทําการถัดไปของการประชุม

5. เอกสารหลักฐานที่ใชในการประกอบการพิจารณา
5.1 ผูถือหุนตองแสดงหลักฐานดังตอไปนี้พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูถือหุน หรือบุคคลผูม ีอํานาจ
ลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น (แลวแตกรณี)
5.1.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
5.1.2 หลักฐานการแสดงตนของผูถ ือหุน
บุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง หรือใบตางดาว ที่ยังไมหมดอายุ
นิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 6 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ที่ยังไมหมดอายุ ของกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
5.2 บุคคลทีไ่ ดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการตองแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ไดแก
หนังสือยินยอมของบุคคลทีไ่ ดรบั การเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัท ประวัตสิ วนตัว วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน
และเอกสารอื่นที่เปนประโยชนตอการพิจารณาคุณสมบัติ

