หลักเกณฑ์ การให้ สทิ ธิผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
เป็ นการล่ วงหน้ าสําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริมในเรื่ องสิทธิของผู้ถือหุ้น
และการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอ
ชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
เป็ นการล่วงหน้ าได้ ทกุ ปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนดดังต่อไปนี ้
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท เป็ นการล่วงหน้ า
ได้ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคน ซึง่ ถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท และ
1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการของบริ ษัท เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ
้ นกรรมการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
บริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้ อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริ ษัทภายใน
ระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้ อ 4 ของหลักเกณฑ์นี ้
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก
“แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐาน แล้ วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
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2.2 บุค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ เ ข้ า รั บ การพิ จ ารณาเพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน่ง กรรมการบริ ษั ท ต้ อ งเป็ นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ตลอดจนเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท
3. ประธานอํานวยการ และ กรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อ บุคคล หรื อ คณะบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
จะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าว พร้ อมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้ อง หากเห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีข้อมูลเพียงพอ จึงจะดําเนินการเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ พิจารณาเห็นชอบ ทังนี
้ ้ ในการเสนอรายชื่อดังกล่าวให้ ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท
เป็ นที่สดุ โดยบุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะได้ รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตังกรรมการ
้
บริษัท พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอชื่อบุคคล
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งข้ อเสนอดังกล่าวข้ างต้ นได้ ทกุ ปี โดยส่งทาง
chinda@sansiri.com หรื อโทรสารหมายเลข 02-201-3477 หรื อทางไปรษณีย์ตามที่อยูด่ งั นี ้

e-mail

address

:

เลขานุการบริ ษัท (สํานักกฎหมาย)
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชัน้ 14
ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
5. เงื่อนไขการพิจารณา
้ ้ข้ อเสนอที่ไม่ผา่ นการพิจารณา บริษัทจะแจ้ งให้
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็ นที่สดุ ทังนี
ผู้ถือหุ้นทราบพร้ อมเหตุผลต่อไป
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