ที IM1-LE-CS-16-11-01
3 พฤศจิกายน 2559
เรือง

สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคลเพือเลือกตังเป็นกรรมการบริษทั ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ
1. หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2560 และเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษทั
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เกียวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุ้น บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน
แนล จํากัด (มหาชน) (“KOOL”) ขอเชิญผูถ้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตังเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ซึงจะมีกาํ หนดจัดขึนในเดือนเมษายน 2560
มีระยะเวลาในการเสนอ ตังแต่บดั นี จนถึง วันที 15 มกราคม 2560 ตามรายละเอียดแนบ โดยได้เผยแพร่
ขันตอนต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของ บริษทั ฯ http://www.masterkool.com
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ

สํานักเลขานุ การบริษทั
โทรศัพท์ : 0 2953 8800 ext. 400-401
โทรสาร : 0 2589 8586
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หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถ้ ู ือหุ้น
เสนอเรืองเพือพิ จารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560
และเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิ จารณาแต่งตังเป็ นกรรมการ
วัตถุประสงค์
บริษ ัท มาสเตอร์คูล อิน เตอร์เ นชันแนล จํ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิแ ละความเท่าเทีย มกันของผู้ถือหุ้น ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษทั ฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอเรืองทีจะเป็ นประโยชน์ แก่บริษทั ฯ
เพือพิจารณาบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2560 รวมทังเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. คุณสมบัตขิ องผูถ้ อื หุน้
ผูถ้ ือ หุ้น ของบริษทั ฯ ทุ กท่านมีสทิ ธิในการเสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเ ข้าเป็ น ระเบีย บวาระการ
ประชุม และเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาแต่งตังเป็นกรรมการบริษทั
2. หลักเกณฑ์ในการนําเสนอ
2.1 การเสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม
เรืองทีบริษทั ฯ ไม่พจิ ารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดงั นี
2.1.1 เรืองทีขัดต่ อกฎหมาย ประกาศ ข้อบัง คับ กฎและระเบียบต่ างๆ ของหน่ วยงานราชการ
หรือหน่ วยงานกํากับดูแลบริษทั ฯ หรือ เรืองทีไม่เ ป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบัง คับของ
บริษทั ฯ มติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ และ นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษทั
2.1.2 เรืองทีคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มคี วามจําเป็ นต้อ งบรรจุเข้าเป็ นวาระการ
ประชุม
2.2 การเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาแต่งตังเป็นกรรมการ
บุคคลทีได้รบั การเสนอชือเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
2.2.1 มีคุณ สมบัติถู กต้ อ งและไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้ ามตามกฎหมายบริษ ัท มหาชนจํ ากัด และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อนที
ื เกียวข้อง
2.2.2 มีความรูค้ วามสามารถเป็นประโยชน์ อย่างสําคัญต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
3. วิธกี ารนําเสนอ
3.1 การเสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม
3.1.1 ผูถ้ ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการเพือพิจารณาบรรจุเป็ น วาระ ได้
โดยกรอก “แบบเสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจําปี 2560” ให้ครบถ้วนพร้อมทังลงลายมือชือ ซึงสามารถดาวน์ โหลดได้จากเว็บไซต์
http://www.masterkool.com > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์
3.1.2 นําส่งแบบฟอร์มทีลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของบริษทั มายังช่องทาง
การรับเรือง
3.2 การเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาแต่งตังเป็นกรรมการ
3.2.1 ผู้ถื อ หุ้ น สามารถเสนอชือบุ ค คลเพื อเข้ า รับ การพิ จ ารณาแต่ ง ตั งเป็ น กรรมการต่ อ
คณะกรรมการบริษ ัท ได้โ ดยกรอก “แบบฟอร์ม การใช้ส ิท ธิเ สนอชือบุคคลเพือรับ การ
พิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2560” และ “แบบ
ข้อ มูลของบุคคลทีได้ร บั การเสนอชือเพือเข้ารับ การแต่ ง ตังเป็ นกรรมการ” ให้ครบถ้ว น
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3.2.2

พร้อ มทังลายมือ ชือของผู้ถือ หุ้น ผู้ใ ช้ส ิท ธิเ สนอชือฯ และบุคคลทีได้ร ับ การเสนอชือฯ
ตามลําดับ ซึงสามารถดาวน์ โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.masterkool.com > ข้อมูล
องค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์
นําส่งแบบฟอร์มทีลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของบริษทั มายังช่องทาง
การรับเรือง

4. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี
4.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ สําเนาใบหุน้ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอืนจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
4.2 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณา
ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั พร้อมแนบเอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณา
(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
5. ช่องทางการรับเรืองทีผูถ้ อื หุน้ เสนอ มีดงั นี
5.1 จดหมายอิเ ล็กทรอนิกส์ (email) ส่งมาที comsec@masterkool.com ถึง นางสาวมัล ลิกา ตระกูลไทย
เลขานุการบริษทั
5.2 โทรสาร (fax) ทีหมายเลข 0 2589 8586 ถึง นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย เลขานุการบริษทั
5.3 ไปรษณี ย์ โดยจัดส่งแบบเสนอเรืองเพือพิจ ารณาบรรจุ เป็ นระเบีย บวาระในการประชุม สามัญ ผูถ้ ือหุ้น
ประจําปี 2560 แบบฟอร์มการใช้สทิ ธิเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการในการ
ประชุม สามัญ ผูถ้ ือหุ้น ประจํ าปี 2560 และ แบบข้อมูลของบุคคลทีได้ร บั การเสนอชือเพือเข้ารับ การ
แต่งตังเป็ นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานทีครบถ้วนถู กต้องตามทีบริษทั ฯ กําหนด พร้อมบุคคลลง
ลายมือชือตามทีเอกสารระบุ แล้วนําส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนตามทีอยู่ดงั นี
นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย
สํานักเลขานุการบริษทั
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
5.4 หากมีข ้อสอบถามเพิมเติมเกียวกับ หลักเกณฑ์ฉบับ นี หรือ การจัดการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจํ าปี
สามารถติดต่อ สํานักเลขานุการบริษทั โทรศัพท์ 0 2953 8800 ต่อ 400-401
6. ขันตอนการพิจารณา
6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูก้ ลันกรองคุณสมบัตขิ องผูถ้ อื หุน้ เรือง/วาระทีผูถ้ ือ
หุ้น นํ าเสนอ และคุณสมบัติข องบุคคลทีผู้ถือ หุ้น เสนอในเบืองต้น ตามหลักเกณฑ์ก่อ นจะนํ าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาต่อไป
6.2 บริษทั ฯจะแจ้งเรืองและ/หรือบุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยระบุว่าเป็ นวาระและ/หรือบุคคลทีได้รบั การเสนอ
จากผูถ้ อื หุน้
7. ระยะเวลาในการยืนเรือง ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้นบั ตังแต่บดั นีถึง 15 มกราคม 2560
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แบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอเรืองเพือพิ จารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
วันที.......................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................อยู่บา้ นเลขที...................
ถนน...............................................ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์(บ้าน/ทีทํางาน)........................
โทรศัพท์มอื ถือ....................................โทรสาร.......................................อีเมล์............................................................
เป็นผูถ้ อื หุน้ ใน บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) (KOOL) จํานวน.........................................หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ดังนี
เรืองทีเสนอ...............................................................................................................................................................
 เพือพิจารณา

 เพือทราบ

วัตถุประสงค์/เหตุผลทีเสนอ :
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
รายละเอียด/เอกสารแนบเพิมเติม (ถ้ามี) ทีได้ลงชือรับรองความถูกต้องแล้วทุกหน้า จํานวน.....................หน้า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มการใช้สทิ ธิเสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระประชุม
พร้อมทังเอกสารและหลักฐานประกอบทังหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชือ..........................................................ผูถ้ อื หุน้
(..........................................................)

1/1

MASTERKOOL International Public Company Limited
Head Office: 12/16-17 and 12/20 Thesabansongkrao Road, Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900 Tel. 02 953 8800 Fax. 02 589 8586
Customer Services Center: 22 Soi2 Thesabanrungsarn-Nua, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 02 953 8800 Fax. 02 953 9191

แบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิ จารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษทั
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
วันที.......................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................อยู่บา้ นเลขที...................
ถนน...............................................ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์(บ้าน/ทีทํางาน)........................
โทรศัพท์มอื ถือ....................................โทรสาร.......................................อีเมล์............................................................
เป็นผูถ้ อื หุน้ ใน บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) จํานวน......................................................หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................
เพือคณะกรรมการบริษทั พิจารณาความเหมาะสมในการเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษทั ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560 โดยข้าพเจ้าเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ทกํี าหนด และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการ พร้อมทังข้อมูล
และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัตติ ามทีบริษทั ฯ กําหนด ซึงได้ลงชือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
จํานวน................หน้า
เหตุผลทีเสนอเพือประกอบการพิจารณา :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ าขอรับ รองว่ าข้อ ความในแบบฟอร์ม การใช้ส ิท ธิ เ สนอชือบุคคลเพือรับ การพิจ ารณาเลือ กตังเป็ น
กรรมการบริษ ัท พร้อ มทังเอกสารและหลักฐานประกอบทังหมดถู กต้องทุ กประการ และยินยอมให้บริษทั ฯ เปิ ดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชือไว้เป็นหลักฐาน
ลงชือ..........................................................ผูถ้ อื หุน้
(..........................................................)
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รู ปถ่ าย
ขนาด 1 นิว

แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชือเพือพิ จารณาเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
วันที.......................................................................
ชือ/นามสกุล

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

วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................อายุ..............ปี เพศ........................สัญชาติ.............................................
ั บนั เลขที......................................ถนน...............................................ตําบล/แขวง......................................
ทีอยู่ปจจุ
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์(บ้าน/ทีทํางาน)..............................โทรศัพท์มอื ถือ......................................โทรสาร......................................
อีเมล์............................................................
การถือหุน้ ใน บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) (KOOL) จํานวน..........................................หุน้
สถานภาพการสมรส
คูส่ มรสชือ......................................................................................ถือหุน้ KOOL จํานวน......................................หุน้
บุตร จํานวน....................คน คือ
1.......................................................................อายุ..............ปี ถือหุน้ KOOL จํานวน.......................................หุน้
2.......................................................................อายุ..............ปี ถือหุน้ KOOL จํานวน.......................................หุน้
3.......................................................................อายุ..............ปี ถือหุน้ KOOL จํานวน.......................................หุน้
ประวัติการศึกษา (โดยแนบหลักฐานการศึกษา)

ชือสถาบัน

ชือคุณวุฒิ/สาขาวิ ชา

ปี ทีสําเร็จการศึกษา
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การอบรม

ชือหลักสูตร

สถาบันทีจัดอบรม

ปี ทีเข้าอบรม

ประสบการณ์ ทาํ งาน/การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อืน 5 ปี ย้อนหลังถึงปัจจุบนั

ชือหน่ วยงาน

ประเภทธุรกิ จ

ตําแหน่ ง

ช่วงเวลา

การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม และบริ ษทั ที เกียวข้อง และ/หรือการ
ถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็ นหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการของบริ ษทั ที ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษทั ฯ (โปรดระบุรายละเอียด)
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
คํายิ นยอม
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบการเสนอชือ และให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเพือดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริษทั ของบริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และขอรับรองว่ารายละเอียดทีปรากฏในแบบข้อมูล
และเอกสารหลักฐานทียืนมาพร้อมนี ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง ทุกประการ

ลงชือ…………...............................บุคคลทีได้รบั การเสนอชือ
(..........................................................)
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