หลักเกณฑ์ การให้ สิ ทธิผ้ ถู ื อ หุ้นเสนอวาระการประชุ มและการเสนอชื่ อ บุคคลเพื่อ เข้ ารั บการเลือ กตั้งเป็ นกรรมการ
ในการประชุ มสามัญผู้ถื อ หุ้น ประจาปี 2556
วัตถุ ประสงค์
บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ได้เ ล็งเห็ นถึงความสาคัญของผู ้ถือหุ ้น โดยมุ่ ง หวัง ให้ ผูถ้ ื อหุ ้ น ได้รับ
การปฏิบ ัติอย่างเท่าเทียมกัน และความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ฯ จึ งเปิ ดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้ น ได้มี ส่ วนร่ วมใน
การเสนอเรื่องทีเ่ ห็ นว่ามีความสาคัญต่อการดาเนิ นกิจการ ดังนั้น ในการประชุม สามัญ ผู ถ้ ื อหุ ้ น ประจ าปี 2556 (ครั้ง ที่ 64)
บริษทั ฯ จึ งมีนโยบายให้ผู ้ถือหุ ้น มีสิทธิเ สนอวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่ อเข้า รับการเลื อกตั้ง เป็ นกรรมการ
ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
หลักเกณฑ์ การใช้ สิ ทธิ
1. ช่ วงระยะเวลาของการใช้ สิทธิ
ตัง้ แต่ว ันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
2. ผู้ถื อ หุ้นที่มสี ิ ทธิเสนอวาระ / เสนอชื่ อ กรรมการ
จะต้องเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษทั ฯ (จานวนหุ ้นของบริษทั ฯ 250,000,000 หุ ้น) โดยอาจเป็ นผู ้ถือหุ ้นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกัน มีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้
(1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ (ไม่น้อยกว่า 1,250,000 หุ ้น) หรือ
(2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ (ไม่น้อยกว่า 250,000 หุ ้น) แต่ต ้อง
ถือหุ ้นอย่างต่อเนื่ องถึงวันทีเ่ สนอเรื่องเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
3. ข้ อ มูล ที่ต้อ งเสนอ
เพื่อประโยชน์ ในการพิจารณาเรื่องทีผ่ ู ้ถือหุ ้นเสนอ บริษทั ฯ ขอให้ผู ้ใช้สิทธิทาหนังสือระบุรายละเอียดต่างๆ ที่
จาเป็ นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) ชือ่ ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู ้ถือหุ ้นทีเ่ สนอเรื่อง (หากกรณีผู ้ถือหุ ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทกุ ราย)
(2) หนังสือจะต้องระบุดว้ ยว่าเป็ นเรื่ องที่จ ะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุ มัติห รื อเพื่ อพิ จ ารณา พร้อมทั้ง ระบุ
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอพร้อมทัง้ ข้อมูลที่เ ป็ นประโยชน์ ส าหรับการพิ จ ารณา โดยอย่ างน้ อยควรมี
ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นทีต่ ้องพิจารณาประโยชน์ ทคี่ าดว่าบริษทั ฯ และผู ้ถือหุ ้นจะได้รบั
(3) เพิ่มเติมสาหรับกรณีเ สนอชือ่ บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
(3.1) หนังสือของผู ้เสนอต้องระบุวา่ เสนอชือ่ บุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
และต้องระบุวา่ บุคคลดังกล่า วได้ให้ความยินยอมให้เ สนอชือ่ เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
(3.2) ผู ้ทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ จะต้องทาหนังสือแสดงความยิ น ยอมที่ จ ะเข้ารับการพิ จ ารณา โดยต้องระบุ
ประวัติส่วนตัว (เช่น ชือ่ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา ประวัติการฝึ กอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษ ัทไทย การ
ถือหุ ้นในบริษทั ศรีอยุธยาประกันภัย จากัด (มหาชน) ) ประวัติการทางาน (เช่น ตาแหน่ งปั จ จุ บนั การเป็ นกรรมการใน
บริษทั อื่น ประสบการณ์ทางาน (ย้อนหลัง 5 ปี )) ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เ กี่ย วข้อง เช่น
หลักฐานการศึกษา การฝึ กอบรม ประวัติการทางานและต้องมีขอ้ ความแสดงความยินยอมและรับรองว่า

-2• ตนมีคณุ สมบัติครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกาหนดและมีความพร้อมในการทีจ่ ะปฏิบ ัติหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการ
บริษทั ฯ
• ข้อความทีแ่ จ้งและเอกสารหลักฐานทีย่ ืนยันว่ามีความถูกต้องและเป็ นความจริง
• ในระหว่างกระบวนการเสนอชือ่ นับตัง้ แต่ว ันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั หนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวันที่
บริษทั ฯ ได้ออกหนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น จะไม่เ ปิ ดเผยการได้รบั เสนอชือ่ ต่อผู ้ใด
• ยินยอมปฏิบ ัติตามกระบวนการสรรหาของบริษทั ฯ ทุกประการอย่างเคร่งครัด
4. เอกสารหลักฐานที่ต้องเสนอ
บริษทั ฯ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นทีใ่ ช้สิทธิแนบเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
4.1 หลักฐานแสดงสถานะของบุคคล โดยให้แนบเอกสารหลักฐานของผู ้ถือหุ ้นทุกรายทีร่ วมกันเสนอวาระได้แก่
• กรณีผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเ ป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• กรณีผู ้ถือหุ ้นเป็ นนิ ตบิ คุ คล : สาเนาหนังสือรับรองนิ ตบิ คุ คล (กรณีเ ป็ นนิ ตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
ต้องมีโนตารีพบั ลิครับรองด้วย) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทางกรณีเ ป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้มีอานาจลงนามทีไ่ ด้ลงลายมือชือ่ ในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
4.2 เอกสารหลักฐานยืนยันการถือหุ ้นต่อเนื่ องของผู ้ถือหุ ้นทุกราย เช่น ใบหุ ้น หนังสือรับรองจากบริษทั
หลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
5. ช่ องทางในการเสนอเรื่อ ง
ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ สนอวาระการประชุมหรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการจะต้องทาหนังสือรวมทัง้
แนบหนังสือยินยอมของผู ้ได้รบั การเสนอชือ่ และเอกสารหลักฐานทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดให้ครบถ้วน โดยส่งถึงบริษทั ฯ ภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2556 ตามทีอ่ ยู่ดงั นี้ .เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ศรี อ ยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้ น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพิน ี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
6. เงื่อ นไขของบริ ษทั ฯ ในการพิจารณา
สาหรับการเสนอวาระการประชุม
ในการพิจารณาข้อเสนอเพื่อบรรจุเ ป็ นวาระเฉพาะทีเ่ ป็ นประโยชน์ ตอ่ บริษทั ฯ และผู ้ถือหุ ้นโดยรวมและมีความ
เหมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่บรรจุเ รื่องต่อไปนี้ เป็ นวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
(1) เป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดาเนิ นธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
(2) เป็ นเรื่องทีอ่ ยู่นอกเหนื ออานาจทีบ่ ริษทั ฯ จะดาเนิ นการได้

-3(3) กรณีเ รื่องทีเ่ สนอมีความคลุมเครือ/ไม่ช ัดเจน
(4) กรณีอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
สาหรับการเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ผู ้ทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ต้องมีคณุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดของ .• พระราชบัญญ ัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
• พระราชบัญญ ัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2551)
• ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
• ข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
7. การพิจารณาวินจิ ฉัยของบริ ษทั ฯ
สาหรับการเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ (ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด) เป็ นผู ้พิจารณากลั่น กรองเรื่ องที่ผู ้
ถือหุ ้นเสนอ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยเรื่องทีผ่ า่ นความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ จะบรรจุ เ ป็ น
วาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู ถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556 (ครัง้ ที่ 64) ต่อไป
สาหรับการเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษ ัทฯ เป็ นผู พ้ ิ จ ารณากลั่น กรองบุคคลที่ผูถ้ ื อหุ ้ น เสนอ
(ร่วมกับบุคคลอื่นทีบ่ ริษทั ฯ เห็ นว่าเหมาะสม) ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษ ัทฯ และน าเสนอชื่อที่ผ่านการ
สรรหาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ จะได้พิจารณากาหนดรายชื่อในหนั ง สื อบอกกล่ าวนั ด
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2556 (ครั้งที่ 64) ให้ผู ้ถือหุ ้นเลือกตัง้ ต่อไป
คาวินจิ ฉัยของบริ ษทั ฯ ถื อ เป็ นที่สุ ด และบริษทั ฯ จะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในเดือนมีนาคม 2556

