หลักเกณฑ์ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญประจาปี ล่ วงหน้ า
1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ให้ ควำมสำคัญต่อหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำร
ปฎิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรำยด้ วยควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกัน บริ ษัทจึงได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อผู้มี
คุณสมบัติเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำ โดยมีขนตอนและวิ
ั้
ธีปฏิบตั ิอย่ำงชัดเจนและโปร่งใส
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
2.1 ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของจำนวนหุ้นบริ ษัทที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยอำจเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกัน
2.2 ถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ น
กรรมกำร
2.3 ต้ องถือหุ้นตำมสัดส่วนที่กำหนดตำมข้ อ 2.1 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในกำรประชุมสำมัญ
ประจำปี
3. บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้ องมีคุณสมบัติดังนี ้
3.1 ต้ อ งเป็ น ผู้มี คุณ สมบัติ ครบถ้ วนและไม่มี ลักษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยบริ ษัท มหำชนจำกัด กฎหมำย
หลักทรัพย์และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท
3.2 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริ ษัท ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ในกำรบริ หำรดำเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทและมีประวัติกำรทำงำนที่ดี
4. ขัน้ ตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้ น ต้ องส่งแบบฟอร์ มกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ น
กรรมกำร โดยดำวน์โหลด “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญประจำปี ” เพื่อบรรจุเป็ น
วำระกำรประชุมสำมัญประจำปี พร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำนสำคัญที่เกี่ยวข้ อง โดยสำมำรถส่งข้ อมูลล่วงหน้ ำผ่ำนทำง
E-mail address ir@metrosystems.co.th และนำส่งเอกสำรทังหมดทำงไปรษณี
้
ย์ ส่งถึง ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท
เมโทรซิ ส เต็ ม ส์ ค อร์ ป อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 400 ถนนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหำนคร 10250 ให้ ถึงบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยำยน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน ของทุกปี เพื่อให้ คณะอนุกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้ พิจำรณำกลัน่ กรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
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4.2 เอกสำรประกอบ
4.2.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นรำยเดียวเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดำ ต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัว ประชำชน หรื อสำเนำหนัง สือ
เดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) โดยลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง พร้ อมแนบหนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อ
หลักฐำนออกโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร (ถ้ ำมี)
- ผู้ถื อ หุ้น เป็ น นิติ บุค คล ต้ อ งแนบสำเนำหนังสือ รั บรองนิ ติบุคคลและสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ ที่ได้ ลง
ชื่อในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญประจำปี พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
4.2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร
ผู้ถื อ หุ้น ทุก รำยต้ อ งกรอก “แบบขอเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อ เลือกตัง้ เป็ น กรรมกำรในกำรประชุมสำมัญ
ประจำปี ” และลงชื่อร่ วมกันไว้ เป็ นหลักฐำน แล้ วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมกำร และหำกผู้ถือหุ้นเสนอ
วำระมำกกว่ำ 1 วำระ ผู้ถือหุ้นต้ องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญประจำปี ”
1 แบบ ต่อ 1 วำระ
4.2.3 หลักฐำนกำรให้ ควำมยินยอมของบุคคลที่ ได้ รั บกำรเสนอชื่ อ พร้ อมเอกสำรประกอบในกำร
พิจำรณำคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติ กำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน หรื อเอกสำรอื่นที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร
4.3 กรณีฝ่ำยเลขำนุกำรบริ ษัทพบว่ำข้ อมูลหรื อเอกสำรที่ได้ รับไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษัท
จะแจ้ งกลับไปยังผู้ถือหุ้น ภำยในวันที่ 7 ธันวำคม หำกผู้ถือหุ้นมิได้ แก้ ไขข้ อมูลหรื อเอกสำรดังกล่ำว และส่งให้ ถึงบริ ษัท
ภำยในวันที่ 14 ธันวำคม ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจำรณำกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรของ
ผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมกำร
4.4 หลังจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำเรี ยบร้ อย จะนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัทและอนุมตั ิ บุคคลที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะได้ รับกำรบรรจุชื่อในระเบียบวำระกำรประชุม สำหรับ
บุคคลที่ไม่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษัทจะแจ้ ง มติกรรมกำรให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบพร้ อม
ชี ้แจงเหตุผลผ่ำนทำงเว็บไซต์บริ ษัทที่ www.metrosystems.co.th/mscweb/
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