บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผ้ถู ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ
กำรให้สทิ ธิผู้ถือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2566
บริษัทคำนึงถึงควำมสำคัญของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ดังนั้น ก่อนกำรประชุม สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2566 บริษัทจึงเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวำระกำรประชุม รวมถึง เสนอชื่อบุคคล
เพื่อกำรสรรหำและเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2566 ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในกำรเสนอวำระ / เสนอชื่อกรรมกำร
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกัน (จำนวนหุน้ ตำมทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2565 เท่ำกับ 493,499,975 หุน้ )
มีสิทธิออกเสียงรวมกันได้
•
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท (ไม่นอ้ ยกว่ำ 14,805,000 หุน้ ) และต้องถือหุน้ อย่ำง
ต่อเนื่องถึงวันที่เสนอเรื่องเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 12 เดือน

2. เอกสำรและข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

หลักฐำนแสดงสถำนะบุคคล โดยแนบเอกสำรหลักฐำนของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยที่รวมกันเสนอวำระ
o
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดำ : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / สำเนำหนังสือเดินทำง พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
o
กรณีถือหุน้ เป็ นนิติบุคคล : สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของกรรมกำร
ผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือชื่อในหนังสือ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
หลัก ฐำนยื น ยัน กำรถื อ หุ้น ต่ อ เนื่ อ งของผู้ถื อ หุ้น ทุก รำย เช่ น ใบหุ้น เอกสำรหรื อ หลัก ฐำนจำกบริ ษั ท ศูน ย์ร ับ ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล (กรณีผถู้ ือหุน้ มำกกว่ำ 1 คน ระบุทกุ รำย)
หนังสือที่จะเสนอ ต้องระบุว่ำเป็ นเรื่องเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิหรือเพื่อพิจำรณำ รวมถึงระบุวตั ถุประสงค์และรำยละเอียด
พร้อมข้อมูลพิจำรณำ
เอกสำรเพิ่มเติมในกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
o
หนังสือที่เสนอ ต้องระบุช่อื บุคคลที่ตนเสนอเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
o
บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อต้องทำหนังสือแสดงควำมยินยอมเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ โดยระบุประวัติส่วนตัว
ประวัติกำรทำงำน ที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ พร้อมแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองว่ำ
➢ ตนมีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนดและพร้อมในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
➢ ข้อควำมและเอกสำรหลักฐำนที่ย่นื มีควำมถูกต้องและเป็ นควำมจริง
➢ ยินยอมปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรสรรหำของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด
➢ จะไม่เปิ ดเผยกำรได้รบั เสนอชื่อต่อผูอ้ ื่นในระหว่ำงกระบวนกำรสรรหำ
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3. กำรส่งเอกสำร
นำส่งเป็ นจดหมำยลงทะเบียนถึงบริษัทได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2565 - 15 ธันวำคม 2565 ตำมที่อยู่ดงั นี ้
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
1168/55 ชัน้ 20 อำคำรลุมพินีทำวเวอร์
ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

4. เงื่อนไขในกำรพิจำรณำ
เพื่อให้กำรดำเนินกำรประชุมเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนีเ้ ป็ นวำระกำรประชุม
•

เรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ขอ้ เท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับควำมไม่ปกติ
ในเรื่องดังกล่ำว

•
•

•

เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนำจที่บริษัทจะดำเนินกำรได้
เรื่อ งที่ขัดกับกฎหมำย ข้อ บังคับทำงกำร หรือ หน่วยงำนที่กำกับดูแ ล หรือ หน่วยงำนที่เกี่ ยวข้อ ง หรือ ไม่เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
เรื่องซึ่งตำมปกติกฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั กำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และได้ดำเนินกำรกำหนดเป็ นวำระกำร
ประชุมทุกครัง้
เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินกำรแล้ว

•

เรื่องที่ได้เสนอมำก่อนแล้ว

•

5. กระบวนกำรพิจำรณำ
• สำหรับเสนอวำระกำรประชุม
เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอจะถูกพิจำรณำโดยกรรมกำรอิสระของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมของบริษัท โดยเรื่องที่ผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2566 ต่อไป
•

สำหรับกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
รำยชื่อบุคคลที่มีผถู้ ือหุน้ เสนอ พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องจะถูกพิจำรณำ โดยคณะกรรมกำร
กำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ ตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป

•

กำรพิจำรณำของบริษัทถือเป็ นที่สดุ
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