ที่ IM1-LE-CS-19-10-02
30 ตุลาคม 2562
เรื่อง

สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ 1.หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เกีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“KOOL”) ขอเชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ จะมีกาหนดจัดขึน้ ในเดือนเมษายน 2563
มีระยะเวลาในการเสนอ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 ตามรายละเอียดแนบ
โดยได้เผยแพร่ขนั ้ ตอนต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของ บริษทั ฯ http://www.masterkool.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ

สานักเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ : 0 2953 8800 ext. 400-401
โทรสาร : 0 2589 8586
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หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถู้ ือหุ้น
เสนอเรือ่ งเพื่อพิ จารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2563
และเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิ จารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วัตถุประสงค์
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ฯ จึงได้เปิ ดโอกาสให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอเรื่องทีจ่ ะเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ฯ
เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 รวมทัง้ เสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผูถ้ อื หุน้
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่านมีสทิ ธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็ นระเบียบวาระการ
ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
2. หลักเกณฑ์ในการนาเสนอ
2.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็ นระเบียบวาระการประชุม
เรื่องทีบ่ ริษทั ฯ ไม่พจิ ารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม มีดงั นี้
2.1.1 เรื่องที่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการ
หรือหน่ วยงานกากับดูแลบริษัทฯ หรือ เรื่องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษทั ฯ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
2.1.2 เรื่องที่คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าไม่มคี วามจาเป็ นต้องบรรจุเข้าเป็ นวาระการ
ประชุม
2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 มีคุ ณ สมบัติถู ก ต้ อ งและไม่ มีลัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายบริษัท มหาชนจ ากัด และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2.2 มีความรูค้ วามสามารถเป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
3. วิธกี ารนาเสนอ
3.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็ นระเบียบวาระการประชุม
3.1.1 ผูถ้ ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระ ได้
โดยกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2563” ให้ครบถ้วนพร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อ ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
http://www.masterkool.com > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์
3.1.2 นาส่งแบบฟอร์มทีล่ งนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของบริษทั มายังช่องทาง
การรับเรื่อง
3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
3.2.1 ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รับ การพิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้ เป็ นกรรมการต่ อ
คณะกรรมการบริษัท ได้โ ดยกรอก “แบบฟอร์ม การใช้สิท ธิเ สนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ รับ การ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563” และ “แบบ
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ” ให้ครบถ้ว น
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3.2.2

พร้อ มทัง้ ลายมือ ชื่อ ของผู้ถือ หุ้น ผู้ใ ช้สิท ธิเ สนอชื่อ ฯ และบุ ค คลที่ไ ด้ร ับ การเสนอชื่อ ฯ
ตามลาดับ ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.masterkool.com > ข้อมูล
องค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์
นาส่งแบบฟอร์มทีล่ งนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของบริษทั มายังช่องทาง
การรับเรื่อง

4. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
4.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ สาเนาใบหุน้ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
4.2 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท พร้อมแนบเอกสารประกอบเพิม่ เติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5. ช่องทางการรับเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ มีดงั นี้
5.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ส่งมาที่ comsec@masterkool.com ถึง นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย
เลขานุการบริษทั
5.2 โทรสาร (fax) ทีห่ มายเลข 0 2589 8586 ถึง นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย เลขานุการบริษทั
5.3 ไปรษณีย์ โดยจัดส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 แบบฟอร์มการใช้สทิ ธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 และ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่ อเข้ารับการ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทฯ กาหนด พร้อมบุคคลลง
ลายมือชื่อตามทีเ่ อกสารระบุ แล้วนาส่งเป็ นจดหมายลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ดงั นี้
นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย
สานักเลขานุการบริษทั
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
5.4 หากมีข้อสอบถามเพิม่ เติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฉบับนี้ หรือการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
สามารถติดต่อ สานักเลขานุการบริษทั โทรศัพท์ 0 2953 8800 ต่อ 400-401
6. ขัน้ ตอนการพิจารณา
6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูก้ ลันกรองคุ
่
ณสมบัตขิ องผูถ้ อื หุน้ เรื่อง/วาระทีผ่ ถู้ อื
หุ้น นาเสนอ และคุ ณสมบัติข องบุ ค คลที่ผู้ถือ หุ้น เสนอในเบื้อ งต้น ตามหลัก เกณฑ์ก่อ นจะน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
6.2 บริษทั ฯจะแจ้งเรื่องและ/หรือบุคคลทีผ่ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยระบุว่าเป็ นวาระและ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอ
จากผูถ้ อื หุน้
7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้นับตัง้ แต่ วนั ที่ 30 ตุลาคม 2562 ไป
จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
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แบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอเรื่องเพื่อพิ จารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระประชุม
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
วันที.่ ......................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..................
ถนน...............................................ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต...........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................โทรศัพท์(บ้าน/ทีท่ างาน)........................
โทรศัพท์มอื ถือ....................................โทรสาร.......................................อีเมล์............................................................
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (KOOL) จานวน.........................................หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ดังนี้
เรื่องทีเ่ สนอ...............................................................................................................................................................
 เพื่อพิจารณา

 เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์/เหตุผลทีเ่ สนอ :
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
รายละเอียด/เอกสารแนบเพิม่ เติม (ถ้ามี) ทีไ่ ด้ลงชื่อรับรองความถูกต้องแล้วทุกหน้า จานวน.....................หน้า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มการใช้สทิ ธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระประชุม
พร้อมทัง้ เอกสารและหลักฐานประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................ผูถ้ อื หุน้
(..........................................................)
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แบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
วันที.่ ......................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................อยู่บา้ นเลขที.่ ..................
ถนน...............................................ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต...........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................โทรศัพท์(บ้าน/ทีท่ างาน)........................
โทรศัพท์มอื ถือ....................................โทรสาร.......................................อีเมล์............................................................
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) จานวน......................................................หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................
เพื่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาความเหมาะสมในการเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 โดยข้าพเจ้าเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ พร้อมทัง้ ข้อมูล
และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัตติ ามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด ซึง่ ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
จานวน................หน้า
เหตุผลทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณา :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ข้า พเจ้า ขอรับ รองว่ า ข้อ ความในแบบฟอร์ม การใช้สิท ธิเ สนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ รับ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัท พร้อมทัง้ เอกสารและหลักฐานประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิ ดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ..........................................................ผูถ้ อื หุน้
(..........................................................)
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รูปถ่ าย
ขนาด 1 นิว้

แบบข้อมูลของบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อพิ จารณาเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริ ษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
วันที.่ ......................................................................
ชื่อ/นามสกุล

(ภาษาไทย)...................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..............................................................................................................................

วัน/เดือน/ปี เกิด...........................................อายุ..............ปี เพศ........................สัญชาติ.............................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั เลขที.่ .....................................ถนน...............................................ตาบล/แขวง......................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
โทรศัพท์(บ้าน/ทีท่ างาน)..............................โทรศัพท์มอื ถือ......................................โทรสาร......................................
อีเมล์............................................................
การถือหุน้ ใน บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (KOOL) จานวน..........................................หุน้
สถานภาพการสมรส
คู่สมรสชื่อ......................................................................................ถือหุน้ KOOL จานวน......................................หุน้
บุตร จานวน....................คน คือ
1.......................................................................อายุ..............ปี ถือหุน้ KOOL จานวน.......................................หุน้
2.......................................................................อายุ..............ปี ถือหุน้ KOOL จานวน.......................................หุน้
3.......................................................................อายุ..............ปี ถือหุน้ KOOL จานวน.......................................หุน้
ประวัติการศึกษา (โดยแนบหลักฐานการศึกษา)

ชื่อสถาบัน

ชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิ ชา

ปี ที่สาเร็จการศึกษา
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การอบรม

ชื่อหลักสูตร

สถาบันที่จดั อบรม

ปี ที่เข้าอบรม

ประสบการณ์ทางาน/การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั อื่น 5 ปี ย้อนหลังถึงปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน

ประเภทธุรกิ จ

ตาแหน่ ง

ช่วงเวลา

การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม และบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้อง และ/หรือการ
ถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็ นหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่ ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริษทั ฯ (โปรดระบุรายละเอียด)
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
คายิ นยอม
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบการเสนอชื่อ และให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั ของบริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) และขอรับรองว่ารายละเอียดทีป่ รากฏในแบบข้อมูล
และเอกสารหลักฐานทีย่ ่นื มาพร้อมนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริง ทุกประการ

ลงชื่อ…………...............................บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
(..........................................................)
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