หลั กเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการเลื อกตั้ง
เป็ นกรรมการบริษทั ในการประชุ มสามั ญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายได้รับการปฏิบตั ิอ ย่า งเป็ นธรรมและเท่า เที ย มกัน ซึ่ ง เป็ นส่วนหนึ่ งของหลัก การ
กากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ ด จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จึ ง ได้ก าหนดหลัก เกณฑ์ ใ ห้ ผู ้ถื อ หุ ้ น
เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นและชื่อบุคคลเพื่ อ เข้า รั บการเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการบริ ษ ัท ล่วงหน้ า
เพื่อชว่ ยกลัน่ กรองให้ได้ระเบียบวาระที่ จะเป็ นประโยชน์ ตอ่ บริ ษ ัทอย่า งแท้จริ ง และคัดสรรบุ คคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีจ่ ะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษทั
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษ ัทและมีสิ ทธิ อ อกเสี ย งรวมกัน ได้ไ มน่ ้ อ ยกวา่ ร้ อ ยละ 5 ของจานวนหุ ้ น ที่ มีสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่ อ เข้า รั บการเลื อ กตั้ง เป็ น
กรรมการบริ ษทั
3. หลั กเกณฑ์ และขั้นตอนการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม
3.1 เรื่ องที่บริ ษทั จะไม ่รับพิจารณาบรรจุเป็ น วาระการประชุม มีดงั นี้
(1) เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ.
2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม1

1

เรื่องทีก่ าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญ ัติหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่
(1) เป็ นเรื่องทีไ่ ม่เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในวรรคหนึ่ ง (ผู ถ้ ื อหุ ้ น รายเดี ย วหรื อหลายรายที่ถือหุ ้ น นั บรวมกัน ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนหุ ้น ทีม่ ี สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษ ัท)
(2) เป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดาเนิ นธุรกิจปกติของบริษทั และข้อเท็จจริงที่กล่ าวอ้าง โดยผู ถ้ ื อหุ ้ น มิ ไ ด้แ สดงถึ ง เหตุอั น ควร
สงสัยเกีย่ วกับความไม่ปกติของเรื่องดัง กล่าว
(3) เป็ นเรื่องทีอ่ ยู่นอกเหนื ออานาจทีบ่ ริ ษทั จะดาเนิ นการให้เ กิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็ นเรื่องทีผ่ ู ้ถือหุ ้นได้เ คยเสนอต่อทีป่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดื อนที่ผ่านมา และเรื่ องดัง กล่ าว
ได้รบั มติสนั บสนุ นด้วยคะแนนเสี ย งน้ อยกว่าร้อยละสิ บของจ านวนสิ ทธิ ออก เสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ัท เว้น แต่
ข้อเท็จจริงในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งมี นั ย ส าคัญ จากข้อเท็จ จริ ง ในขณะที่น าเสนอต่อที่
ประชุมผู ้ถือหุ ้นในครั้ง ก่อน
(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

-2-

(2) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่า งๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ หน่วยงานที่
กากับดูแลบริ ษทั หรื อไม ่เป็ น ไปตามวัตถุ ประสงค์ ข้อ บัง คับ มติ ที่ประชุมผู ้ถื อ หุ ้ น และการ
กากับดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษทั
(3) เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นการแล้ว
(4) เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไม ่ครบถ้วน หรื อไมถ่ ู ก ต้อ ง หรื อ ไมส่ ามารถติ ดต่อ ได้ หรื อ ไมป่ ฎิ บัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษ ัทกาหนด
(5) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ของบุคคลหรื อ กลุ ม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
3.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) ผูถ้ ือหุ ้นที่มคี ณุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น
XO ประจาปี 2562” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กาหนดและน าส่ง มายัง บริ ษ ัท โดยผู ้ถื อ หุ ้ น ต้อ ง
จัดทา 1 แบบต่อ 1 เรื่ องที่เสนอ
(2) เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองเบื้องต้น หากข้อมูลไม ่ครบถ้วนเลขานุ ก ารบริ ษ ัทจะ
ดาเนิ นการแจ้งผูถ้ ือหุ ้นให้ทราบหรื อดาเนิ นการแก้ไ ขก อ่ นน าเสนอต่อ คณะกร รมการบริ ษ ัท
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ น วาระการประชุมผู ้ถื อ หุ ้ น และเป็ นเรื่ อ งที่
ไม ่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษ ัทถื อเป็ นที่ สุด
3.3 เรื่ องที่ผา่ นความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะถู ก บรรจุ เ ป็ นวาระการประชุม โดยจะแจ้ง ใน
หนังสื อนัดประชุมว ่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผูถ้ ื อหุ ้น
3.4 เรื่ องที่ไม ่ผ่านความเห็ นชอบ คณะกรรมการบริ ษ ัทจะแจ้ง เป็ นเรื่ อ งเพื่ อ ทราบและชี้ แจงเหตุ ผ ลใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษ ัทต่อไป
4. หลั กเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริษทั
4.1 ผูถ้ ือหุ ้นที่มคี ณุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทา “แบบเสนอชื่อ บุ คคลเพื่ อ รั บการพิ จารณาคัดเลื อ ก
เป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น XO ประจาปี 2562” และ “หนั ง สื อ ยิ น ยอมของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็ นกรรมการบริ ษ ัท ” พร้ อ มเอกสารหลัก ฐานที่
กาหนดและนาส่งมายังบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุ ้นต้องจัดทา 1 แบบต่อ 1 ชื่อบุคคล
4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั จะต้องมีคณุ สมบัติและไมม่ ลี ักษณะต้องห้า ม ดังนี้
(1) มีคณุ สมบัติถู ก ต้อ งและไมม่ ีล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามกฎหมายบริ ษ ัทมหาชนจากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษ ัท
(2) มีความรู ้และความสามารถที่เ ป็ นประโยชน์ อย่างสาคัญต่อธุ ร กิจของบริ ษ ั ท
(3) ไม ่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริ ษทั
4.3 บุคคลที่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม
โดยจะแจ้งในหนังสื อนัดประชุมว ่าเป็ นผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ จากผูถ้ ื อหุ ้น
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5. สถานทีจ่ ัดส่ งเอกสาร
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารที่ เ กี่ย วข้อ งเป็ นจดหมายลงทะเบี ย นมายัง เลขานุ ก ารบริ ษ ัท
ตามที่อยู ่ ดังนี้
เลขานุ การบริ ษทั
บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ ด จากัด (มหาชน)
130-132 อาคารสิ นธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10330
หรื ออาจส่งเรื่ องอย่างไม ่เป็ นทางการมาที่ secretary@exoticfoodthailand.com ก ่อนส่งต้นฉบับของแบบ
เสนอพร้อมเอกสารที่เกีย่ วข้อง

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น XO ประจาปี 2562
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................. เป็ นผู ถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ ด จาก ัด (มหาชน) จานวน ..................................... หุน้ ที่อยู ่ เลขที่ ............................................
ถนน ................................................... ตาบล/แขวง ............................... อาเภอ/เขต .................................................
จังหวัด .............................................. โทรศัพท์...................................... โทรสาร.....................................................
E-mail (ถ้ามี) ......................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ดังนี้
เรื่ องที่เสนอ: .............................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์:
[ ] เพื่อทราบ
[ ] เพื่อพิจารณา
[ ] เพื่ออนุมตั ิ
โดยมีเ หตุผลและรายละเอียด คือ ……………………………………………………………………….…….......
……………………………………………………………………………………………………………….....…
...……………………………………………………………………………………………………………… และมี
เอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้า งต้น จานวน ..................... แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลัก ฐานการถื อ หุ ้ น และเอกสารประกอบทั้ง หมดถู ก ต้อ ง
ทุกประการ และยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เ ป็ นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ........................................................ ผู ถ้ ือหุน้
(........................................................)
วันที่ ......................................................
หมายเหตุ: ผู ้ถือหุ ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ ้นทีร่ บั รองสาเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริ ษ ัทหลักทรัพ ย์ หรื อหลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณีทผี่ ู ้ถือหุ ้นเป็ นนิ ตบิ คุ คล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิ ตบิ คุ คล และสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนั ง สื อ
เดินทาง (กรณีเ ป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้มีอานาจทีล่ งนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ในกรณีทผี่ ู ้ถือหุ ้ น เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาว
ต่างประเทศ) และรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ในกรณีทผี่ ู ้ถือหุ ้นมีการแก้ไขคานาหน้าชือ่ ชือ่ ตัว ชือ่ สกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ าว และ
รับรองสาเนาถูกต้อง
ข้อกาหนดเพิ่มเติม
1. ในกรณีทจี่ ะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สาเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมู ล พร้อมทั้ง ลงลายมื อชื่อให้
ครบถ้วน
2. ในกรณีทผี่ ู ้ถือหุ ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้ผู ้ถือหุ ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มนี้้ คนละ 1 ใบพร้อม
ลงนาม จากนั้นรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันและนาส่งบริษทั

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลื อกเป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น XO ประจาปี 2562
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................... เป็ นผู ถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ ด จาก ัด (มหาชน) จานวน ......................................... หุน้ ที่อยู ่ เลขที่ ...........................................
ถนน ............................. ตาบล/แขวง ........................... อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด ...............................
โทรศัพท์ .............................. โทรสาร ............................... E-mail (ถ้ามี) ...................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ………………………….………….……........
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ ด จาก ัด (มหาชน) โดยบุ ค คลดัง กล่า ว ให้ค วาม
ยินยอมแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ น้ และเอกสารประกอบทั้ง หมดถู ก ต้อ งทุ ก
ประการ และยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เ ป็ นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ .......................................................... ผู ถ้ ือหุน้
(.............................................................)
วันที่ ...........................................................
หมายเหตุ: ผู ้ถือหุ ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ ้นทีร่ บั รองสาเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพ ย์ หรื อหลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณีทผี่ ู ้ถือหุ ้นเป็ นนิ ตบิ คุ คล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิ ตบิ คุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนั ง สื อ
เดินทาง (กรณีเ ป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้มีอานาจทีล่ งนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ในกรณีทผี่ ู ้ถือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนั ง สื อเดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาว
ต่างประเทศ) และรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ในกรณีทผี่ ู ้ถือหุ ้นมีการแก้ไขคานาหน้าชือ่ ชือ่ ตัว ชือ่ สกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ าว และ
รับรองสาเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณ สมบัติข องผู ท้ ี่ไ ด้รับการเสนอชื่อ ได้แ ก่ ประวัติส่ วนตัว ประวัติการศึ กษา
ประสบการณ์การทางาน ความสามารถ/ความเชี่ย วชาญ รายชื่อบริ ษ ัทที่บุคคลดัง กล่ าวเป็ นผู บ้ ริ ห ารหรื อกรรมการ
จานวนหุ ้นทีถ่ ืออยู่ในบริษทั ส่วนได้เ สียกับบริษทั หรือนิ ตบิ คุ คลทีอ่ าจมี ความขัดแย้ง กับบริ ษ ัท ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ และ
ข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ห็ นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา รวมทัง้ “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ไ ด้รับการเสนอ
ชือ่ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็ นกรรมการบริษทั ”
ข้อกาหนดเพิ่มเติม
1. ในกรณีทจี่ ะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สาเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทัง้ ลงลายมื อชื่อให้
ครบถ้วน
2. ในกรณีทผี่ ู ้ถือหุ ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้ ผูถ้ ื อหุ ้ น ทุกคนกรอกแบบฟอร์ ม นี้้ คนละ 1 ใบ
พร้อมลงนาม จากนั้นรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันและนาส่งบริษทั

หนังสื อยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เข้ ารับการคัดเลื อกเข้ าเป็ นกรรมการบริษทั
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .......................................................... ที่อยู ่ เลขที่.......................................
ถนน ............................ ตาบล/แขวง ........................... อาเภอ/เขต .............................. จังหวัด ...................................
โทรศัพท์ .............................. โทรสาร ............................ E-mail (ถ้ามี) ......................................................................
เป็ นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ตามที่ นาย/นาง/นางสาว...............................................................
ได้เ สนอชื่อนัน้
ข้าพเจ้ารับรองว่ามีคณุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามหลัก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษ ัท ก าหนด
รวมทั้งยอมรับการปฏิบตั ิตามนโยบายการกาก ับดูแลกจิ การของบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติมาพร้อมนี้ และได้ล งนามรั บ รองความ
ถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน...................แผ่น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เ ป็ นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ............................................................ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(..........................................................)
วันที่ ...........................................................
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเ ป็ นชาวต่างประเทศ) และรับรองสาเนาถูกต้อง
2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติข องผู ท้ ี่ไ ด้รับการเสนอชื่อ ได้แ ก่ ประวัติส่ วนตัว ประวัติการศึ กษา
ประสบการณ์การทางาน ความสามารถ/ความเชีย่ วชาญ รายชื่อบริ ษ ัทที่บุคคลดัง กล่ าวเป็ นผู บ้ ริ ห ารหรื อกรรมการ
จานวนหุ ้นทีถ่ ืออยู่ในบริษทั ส่วนได้เ สียกับบริษทั หรือนิ ตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริ ษ ัท ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ และ
ข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ห็ นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา

