การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และคานึงถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิ ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็ นกรรมการผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั ฯ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ต้องถือหุ น้ อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า
100,000 หุน้ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุ น้ อย่างต่อเนื่ องนับจาก
วันที่ถือหุ น้ จนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์น้ ี สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการได้โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจาปี 2562” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและขอให้ผทู ้ ี่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูล
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2562” และ “แบบสอบถามคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ น้ ประจาปี 2562” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่ งถึงบริ ษทั ฯ ภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2562 ตามที่อยูด่ งั นี้
บริษทั พรีบิลท์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 503 ชั้น 1 เมืองทองธำนี 3 ถนนบอนด์ สตรีท
ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่ ง
เป็ นชุดเดียวกัน

3. บริ ษทั ฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมี
ข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูก้ ลัน่ กรอง คัดเลือก ตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป
4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็ นกรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์
(2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษมั มหาชนจากัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
(3) มีความรู ้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่ อสัตย์ (Duty
of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพ
ร่ างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ มีการเตรี ยมตัว เป็ น
การล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นอย่างดี มีส่วนร่ วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความ
กล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรื อ เป็ นนักธุรกิจที่มีชื่อเสี ยง ประวัติการทางาน และ
จริ ยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
(4) มีความรู ้ ความสามารถที่สาคัญต่อธุรกิจของบริ ษทั ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ การตลาด บัญชี
การเงิน การคลัง และกฎหมาย
(5) ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั หลายแห่ งในขณะเดียวกัน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
(1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/......) ____________________________________________________________
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) จานวน _______________________________________หุน้
อยูบ่ า้ นเลขที่___________________ถนน_____________________ตาบล/แขวง______________________
อาเภอ/เขต_______________________จังหวัด______________________รหัสไปรษณี ย_์ ______________
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ______________________หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน__________________
E-mail (ถ้ามี)______________________________
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/...........) _________________________________
อายุ _______ปี เป็ นกรรมการ บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่การศึกษา และประวัติการทางาน และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน_________แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อ หลักฐานการถือหุน้ หลักฐานการให้ความยินยอม และ
เอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
__________________________________ผูถ้ ือหุน้
(_________________________________)
วันที่______________________________
(3) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/...........) __________________________________________________บุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม (2)
ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้
ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
__________________________________บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_________________________________)
วันที่______________________________

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือหุ น้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อหลักฐานอื่น จากบริ ษทั
ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติ
บุคคล จะต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง (หากเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่ งแบบ อย่างไม่เป็ นทางการ ทางโทรสารที่ 0-2960-1394 หรื อทาง Email Address ของบริ ษทั
ir@prebuilt.co.th หรื อ Website ของบริ ษทั http://www.prebuilt.co.th ก่อนส่ งต้นฉบับของ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมการ
3. ต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ จะต้ องส่ งถึงบริษทั ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2562 เพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั และเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจาปี
4. ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ น้ หลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ในการ
เสนอกรรมการ
5. กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ รายเดียวหรื อหลายราย เสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน และดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อกรรมการ
6. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง
รับรองสาเนาถูกต้อง
7. บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) จะตัดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่สามารถ
ติดต่อได้ หรื อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรื อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อมีลกั ษณะ
ต้องห้าม
กรุ ณาส่ ง
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด(มหาชน)
เลขที่ 503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรี ท
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเทศไทย
(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ)

(1) ชื่อ – สกุล :
สัญชาติ
:
วัน/เดือน/ปี :
ที่อยู่
:
อาชีพ /สถานที่ทางานปัจจุบนั :

วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสาเนาหลักฐานการศึกษา)
ปี

สถานศึกษา

ประวัติการทางาน (โปรดแนบประวัติการทางาน (Curriculum Vitae) เพิ่มเติม (ถ้ามี))
ปี

บริ ษทั / หน่วยงาน

สถานภาพการสมรส
ถือหุ น้ จานวน

หุน้ คิดเป็ น

% ของทุนจดทะเบียน

1.

ถือหุ น้ จานวน

หุน้ คิดเป็ น

% ของทุนจดทะเบียน

2.

ถือหุ น้ จานวน

หุน้ คิดเป็ น

% ของทุนจดทะเบียน

3.

ถือหุ น้ จานวน

หุน้ คิดเป็ น

% ของทุนจดทะเบียน

ชื่อคู่สมรส
ชื่อบุตร

การมีส่วนได้เสี ยทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องเป็ นคู่สญ
ั ญา
(ในกรณี ที่มีส่วนได้เสี ยโดยตรงหรื อโดยอ้อม โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรมและลักษณะส่ วนได้เสี ยพร้อม
จานวนเงินของผลได้เสี ยโดยชัดเจน)

การถือหุน้ หรื อร่ วมเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องของ บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด
(มหาชน) (ในกรณี ที่มีการถือหุ น้ โปรดระบุชื่อบริ ษทั จานวนหุ น้ ที่ถือ คิดเป็ นร้อยละของทุนจดทะเบียนและ
สถานะภาพของบริ ษทั ที่ถือหุน้ ว่าเป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อในกรณี ที่เป็ นกรรมการร่ วม
โปรดระบุชื่อบริ ษทั และสถานะภาพของบริ ษทั ที่เข้าร่ วมเป็ นกรรมการว่า เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน)

การถือหุน้ หรื อเข้าร่ วมเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั (โปรดระบุชื่อห้างหุน้ ส่ วน / ชื่อบริ ษทั จานวนหุ น้ ที่ถือ คิดเป็ นร้อย
ละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดาเนิ นการ)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้า
(2) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว
รับพิจารณาเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ยินยอม และขอรับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้
ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
__________________________________บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_________________________________)
วันที่______________________________

