หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559
7 พฤศจิกายน 2559
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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติในกำรเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้
ผู้ถือหุ้นที่สำมำรถใช้สิทธิจะเสนอวำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อบุ คคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรได้ ต้อง
ประกอบด้วย 2 คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1) เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลำยคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิอออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
1.2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมำต่อเนื่องอย่ำงน้อย 12 เดือน จนถึงวันที่เสนอเรื่อง
2. หลักเกณฑ์ในการนาเสนอระเบียบวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมเพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเป็น
วำระกำรประชุม ผู้ถือ หุ้นได้ โดยกรอกข้อมู ลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม สามั ญผู้ถือหุ้ น ” (แบบฟอร์ม 1)
ซึ่ง สำมำรถดำวน์ โหลดได้ จำก http://investor.pcsgh.com และน ำส่ ง เอกสำรเพิ่ ม เติ ม อื่น ๆเพื่อ ประกอบกำรพิ จำรณำของ
คณะกรรมกำร
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้ำเป็นระเบียบวำระกำรประชุม
2.1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่ดูแลบริษัท
หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2.2) เรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่ำวอ้ำงโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลอันควร
สงสัยเกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่องดังกล่ำว
2.3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนำจที่บริษัทจะดำเนินกำรให้เกิดผลตำมที่ประสงค์
2.4) เรือ่ งที่ผู้ถือหุ้นเคยได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแล้ว ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และเรื่องดังกล่ำวได้รับ
มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในกำร
นำเสนอครั้งใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยสำคัญจำกข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
2.5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินกำรแล้ว
2.6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ
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2.7) เรื่องที่เป็นอำนำจกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท เว้นแต่ที่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อควำมคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
บริษัทกำหนด
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. สำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่
กฎหมำยกำหนด เพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำร โดยกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำร
บริษัท ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” (แบบฟอร์ม 2) ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดได้จำก http://investor.pcsgh.com
พร้อมทั้งนำเสนอเอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร ทั้งนี้กำรเสนอดังกล่ำวต้องได้รับควำมยินยอม
จำกผู้ถูกเสนอชื่อ
บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1) มีคุ ณสมบั ติเหมำะสม และไม่ มีลัก ษณะต้ องห้ ำมตำมที่ก ฎหมำยกำหนด โดยสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำกั บ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.
2535 หรือข้อบังคับบริษัท
3.2) มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมยำนยนต์หรือด้ำนอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์อย่ำงสำคัญต่อ
ธุรกิจของบริษัท
3.3) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
3.4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทที่ประกอบกิจกำรอันเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท
4. ช่องทางในการนาเสนอ
4.1) อีเมล์ ir@pcsholding.com ต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททำงไปรษณีย์
4.2) โทรสำร หมำยเลข 044-701 399 โดยระบุที่ใบนำส่งเอกสำรถึง “เลขานุการบริษัท”
4.3) ทำงไปรษณีย์ โดยจ่ำหน้ำซองถึง
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30280
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5. หลักฐานการประกอบการพิจารณา
รำยละเอียดเอกสำร / หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำสำหรับกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและกำรเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท สำมำรถดูได้จำกท้ำยแบบฟอร์มที่ 1 และ 2
6. ขั้นตอนการพิจารณา
คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกลั่นกรองวำระและชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยพิจำรณำตำมควำมสำคัญและควำม
น่ำสนใจต่อธุรกิจของบริษัท หำกคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นสมควร จะได้รับกำรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น และ
ก ำหนดในหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม โดยระบุ ว่ ำ เป็ น เรื่ อ งที่ เ สนอโดยผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ กำรเสนอชื่ อ จำกผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง นี้
หำกคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นสมควรว่ำไม่สมควรบรรจุเป็นวำระกำรประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
7. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้
จะแจ้งในประกำศ “กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็น
กรรมกำร สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น” ของทุกปี
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