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หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

และเสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ 

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 

 1) คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีส่ามารถใชส้ทิธไิด ้ 

การเสนอระเบยีบวาระการประชุม  

ผูถ้อืหุน้ทีส่ามารถใชส้ทิธเิสนอเรือ่งไดจ้ะตอ้งมคีณุสมบตั ิ2 ขอ้ ดงัตอ่ไปนี้  

1. เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท อซีี ่บาย (มหาชน) (บรษัิทฯ) ณ วนัทีเ่สนอเรือ่ง  

2.  เป็นผูถ้อืหุน้คนหนึง่ หรอืหลายคน ซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของ

จ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ  

  การเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัฯ 

ผูถ้ือหุน้ทีส่ามารถใชส้ทิธเิสนอชือ่บุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการได ้ตอ้งเป็นผูถ้ือหุน้ของ

บรษัิท อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) ณ วนัทีเ่สนอชือ่บคุคล 

 2) หลกัเกณฑใ์นการเสนอ   

การเสนอระเบยีบวาระการประชุม  

ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอระเบยีบวาระการประชมุเพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ได ้

โดยกรอกแบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุ (แบบฟอรม์ 1) ตามทีแ่นบมาทา้ยนี้และน าสง่เอกสารเพิม่เตมิอืน่ ๆ 

เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ หรอืเพือ่พจิารณา

อนุมัตแิลว้แตก่รณี 

 

บรษัิทฯ จะไม่บรรจเุรือ่งดงัตอ่ไปนีเ้ขา้เป็นระเบยีบวาระการประชมุ  

1. เรือ่งทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบตา่ง ๆ ของหน่วยราชการ หรอืหน่วยงานทีก่ ากับ

ดแูลบรษัิทฯ หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ มตปิระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืหลกัการก ากับดแูล

กจิการทีด่ ี 

2. เรือ่งทีไ่มเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิงานของบรษัิทฯ หรอืเป็นไปเพือ่ผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่

บคุคลใดโดยเฉพาะ  

3. เรือ่งทีเ่ป็นอ านาจการบรหิารจัดการของบรษัิทฯ เวน้แตเ่ป็นกรณีทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายอย่างมี

นัยส าคญัตอ่ผูถ้อืหุน้โดยรวม  

4. เรือ่งทีบ่รษัิทฯ ไดด้ าเนนิการแลว้  

5. เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนอือ านาจทีบ่รษัิทฯ จะด าเนนิการได ้

6. เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เคยเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมาและไดรั้บมตสินับสนุน

ดว้ยคะแนนเสยีงทีน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ของบรษัิทฯ โดยทีข่อ้เท็จจรงิ

ในเรือ่งนัน้ยังไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญั  

7. เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืมขีอ้ความคลมุเครอื หรอืไมถ่กูตอ้ง 

 

การเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั  

ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมและไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด เพือ่เขา้

รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการ (แบบฟอรม์ 2) 

และแบบแจง้ประวัตขิองบุคคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพื่อเขา้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 3) ซึง่

สามารถดูไดจ้ากเอกสารทีแ่นบมาทา้ยนี้ พรอ้มทัง้น าส่งเอกสารเพิ่มเตมิอืน่ ๆ เพื่อประกอบการพจิารณาของ

คณะกรรมการ ทัง้นี ้การเสนอดงักลา่วตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ 

3) ชอ่งทางในการเสนอ  

1. โทรสาร หมายเลข 0-2695-0169 หรอื E-mail: cs.admin@easybuy.co.th (ไมเ่ป็นทางการ) และตอ้ง

น าสง่เอกสาร/หลกัฐานประกอบการพจิารณาตน้ฉบบัจรงิใหบ้รษัิทฯ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที ่31 

ธันวาคม 2562  
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2. ไปรษณียล์งทะเบยีน สง่ถงึ  

 สว่นงานเลขานุการบรษัิท ฝ่ายแผนงานและประสานงานองคก์ร  

 บรษัิท อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน)  

 เลขที ่98 อาคารสารทรสแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 5  

 ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก 

 กรุงเทพมหานคร 10500 

4) หลกัฐานประกอบการพจิารณา  

1. แบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 และ/หรอื แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการ

พจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท ประจ าปี 2563 

 

2. หลกัฐานแสดงตน 

กรณีบคุคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีนติบิคุคล:  ส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล และส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรอืส าเนา

หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้งชือ่ในแบบเสนอ

ระเบยีบวาระการประชมุ และ/หรอืแบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท 

 

3. ส าหรับการเสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท ใหแ้นบเอกสาร

ประกอบการพจิารณาดา้นคณุสมบตั ิไดแ้ก ่การศกึษา และประวตักิารท างานของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอ

ชือ่ และขอ้มลูประกอบเพิม่เตมิทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณาของคณะกรรมการบรษัิท 

5) ข ัน้ตอนการพจิารณา  

การเสนอระเบยีบวาระการประชุม 

1. เลขานุการบรษัิทจะกลัน่กรองเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ รวมทัง้ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานประกอบในเบือ้งตน้ 

กอ่นน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาเป็นล าดับถัดไป  

2. คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ 

กอ่นการบรรจเุขา้เป็นวาระเพือ่พจิารณาของคณะกรรมการบรษัิท  

3. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ผูถ้ ือหุน้เสนอ  และหากเห็นว่ามีความส าคัญหรือน่าสนใจ 

คณะกรรมการจะพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หากคณะกรรมการบรษัิทปฏเิสธไม่รับ

เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ คณะกรรมการบรษัิทจะชีแ้จงเหตผุลใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบ  

การเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 

1. เลขานุการบรษัิทจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบของผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เขา้รับการคัดเลอืก

เป็นกรรมการ กอ่นน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาเป็นล าดับตอ่ไป 

2. คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาคณุสมบตั ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นตา่งๆ ประกอบ

กบัทกัษะและความเชีย่วชาญในดา้นทีต่อ้งการ เพือ่สง่เสรมิการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ รวมถงึความ

เป็นผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรมของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้เสนอชือ่เพื่อเขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท 

กอ่นการเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณา  

3. หากคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาบุคคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพื่อเขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการแลว้

เห็นสมควรเสนอชือ่บุคคลดังกล่าวใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัตเิลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการจะบรรจชุือ่ของบคุคลดงักลา่ว ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการในการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ่ไป  

6) ระยะเวลาทีเ่ปิดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธเิสนอเรือ่งได ้ 

ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 

 

 


	Invitation-Criteria-TH
	หลักเกณฑ์-TH

