การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีตาม “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน”และเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า
ผู้ถือหุ้น ทุกรายได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)(“บริ ษัท”หรื อ “EVER”) จึงเห็นควรเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ นกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2565
(“การประชุมฯ”) โดยบริ ษัท ได้ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิสาหรับพิจารณา ดังนี ้
หลักเกณฑ์ สาหรับผู้ถอื หุ้นในการนาเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
1. เป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริ ษัท ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท (ไม่น้อยกว่า 194.2
ล้ านหุ้น)
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามจานวนที่
กาหนดข้ างต้ น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทและวันปิ ด สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
กาหนดสิทธิเข้ าร่วมประชุมฯ
3. ต้ องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นๆ จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
4. บุคคลที่ถกู เสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ อง และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง รวมถึงการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษัท
(2) มีความรู้ ความสามารถ มีประวัตกิ ารทางานที่ดี มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้ วยความซื่อสัตย์
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และสามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ และไม่ได้ จากัดเพศของบุคคล
ที่จะเสนอเข้ ามาเป็ นกรรมการ ทังนี
้ ้โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
(3) มีความรู้ ความสามารถในหนึง่ หรื อมากกว่าหนึง่ ด้ านที่สาคัญ ที่สร้ างคุณประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริ ษัท ได้ แก่
 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเี่ ป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ของบริ ษัท เช่น ด้ านบัญชี การเงิน การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เป็ นต้ น
 สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้ อย่างเต็มที่ มีอายุเหมาะสม มีสขุ ภาพร่ างกายแข็งแรง และจิ ตใจที่สมบูรณ์
มีการเตรี ยมตัวเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมเป็ นอย่างดี มีสว่ นร่ วมในการประชุมสามารถแสดงความ
คิดเห็น
 การกากับดูแลกิจการที่ดี
(4) ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นซึง่ หากนับรวมกับการเป็ นกรรมการของบริ ษัท ด้ วยแล้ ว
เกิน 5 บริ ษัท

5.
6.

7.

8.

ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้ างต้ น จะต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท”
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท สามารถส่งเอกสารทังหมดมายั
้
งบริ ษัท
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ Email: info@everland.co.th และนาส่งต้ นฉบับที่ลงนามแล้ ว พร้ อมทังเอกสาร
้
หลักฐานมาที่บริ ษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 ตามรายละเอียดด้ านล่างนี ้
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
223/96 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
บริ ษัทจะกลัน่ กรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรั บการคัดเลือกเป็ นกรรมการในเบื ้องต้ น ก่อนที่จะเสนอเข้ าที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บุค คลที่ ไม่ผ่า นความเห็ น ชอบ บริ ษั ท จะแจ้ ง ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทราบ พร้ อมชี แ้ จงเหตุผลผ่า นทางเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท
ที่ www.everland.co.th และ/หรื อช่องทางอื่นที่เหมาะสม และ การตัดสินของบริษัท ให้ ถอื เป็ นที่สนิ ้ สุด

ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท จะต้ องส่ งเอกสารประกอบดังนี ้
1. ผู้ถื อ หุ้นต้ อ งแนบหลัก ฐานการถื อ ครองหุ้น ได้ แ ก่ หนัง สื อ รั บรองจากบริ ษั ทหลัก ทรั พย์ หรื อ บริ ษั ท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ( TSD) หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET) หรื อสาเนาใบหุ้น พร้ อมลง
นาม รับรองในเอกสาร
2. ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ นบุ ค คลธรรมดา ต้ อ งแนบส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ ส าเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่างชาติ) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ องแนบสานาหนังสือรั บรองนิติบค
ุ คลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(ออกไม่เกิน 3เดือน) หรื อหน่วยงานอื่นที่มีอานาจกระทาการดังกล่าว (กรณีเป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศ) และสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ได้ ลงชื่อใน
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท” พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ผู้ถือหุ้นที่มีการแก้ ไข คานาหน้ าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้ องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้ อมทังรั
้ บรอง
สาเนาถูกต้ อง
5. เอกสารอื่นๆ ที่จาเป็ นต่อการพิจารณาคัดเลือก

