เอกสารแนบ

หลัก เกณฑ์ก ารให้ส ิท ธิผ ู้ถ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม
และเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับ การเลือ กตั%งเป็ นกรรมการ
สําหรับ การประชุม สามัญผู้ถ อื หุ้น ประจําปี 2565
วัต ถุป ระสงค์
บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คํานึงถึงความสําคัญของผูถ้ ือหุน้ ในฐานะผูม้ ีส่วนร่วมเป็ นเจ้าของ
กิจการ และความสําคัญ ของการกํากับดูแลกิ จการที. ดี บริษั ทมีนโยบายสนับสนุนผูถ้ ื อหุน้ ให้สามารถแสดงความเห็ น
โดยเฉพาะในเรือ. งที.มีความสําคัญต่อการดําเนินกิจการได้สะดวกยิ.งขึน4 ดังนัน4 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
บริษัทจึงมีนโยบายให้ผถู้ ือหุน้ มีสทิ ธิเสนอเรือ. งดังต่อไปนีก4 ่อนที.บริษัทจะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
(1) เสนอเรือ. งที.เห็นว่ามีความสําคัญและเป็ นประโยชน์เพื.อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ
(2) เสนอชื.อบุคคลที.มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื.อเข้ารับการเลือกตัง4 เป็ นกรรมการบริษัท
หลัก เกณฑ์ก ารให้ส ิท ธิ
1. ช่วงระยะเวลาของการใช้ส ทิ ธิ
ตัง4 แต่วนั ที. 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
2. คุณสมบัต ขิ องผู้ถ อื หุน้ ทีมีส ทิ ธิใ นการเสนอวาระ/เสนอชือกรรมการ
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทโดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
2.2 จํานวนหุน้ ทีม. ีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง4 หมดของ
บริษัท ไม่นอ้ ยกว่า (115,949,229 หุน้ *)
2.3 ถือหุน้ บริษัทในจํานวนที.กาํ หนดตามข้อ 2.2 ต่อเนื.องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จนถึงวันที.เสนอระเบียบวาระ
การประชุม หรือเสนอชื.อผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตัง4 เป็ นกรรมการ
หมายเหตุ * จํานวนหุน้ ทัง4 หมดของบริษั ท ณ วันที. 30 กันยายน 2564 ก่อนเริ.มระยะเวลาการใช้สิทธิ
เท่ากับ 2,318,984,570 หุน้
3. เอกสารและข้อ มูล ประกอบการพิจ ารณา
บริษัทขอให้ผใู้ ช้สทิ ธิแนบเอกสารและระบุขอ้ มูลที.สาํ คัญ ดังต่อไปนี 4
(1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที.รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
 กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
 กรณี ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็ นนิติบุคคลที.จดทะเบียนใน
ต่างประเทศต้องมีโนตารีพับ ลิค รับ รองด้วย) และสําเนาบัต รประจําตัวประชาชน (หรือสําเนา
หนังสือเดินทางกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามที.ได้ลงลายมือชื.อใน

หนังสือนี 4 พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) หลักฐานยืนยันการถือหุน้ ต่อเนื.องของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย เช่น ใบหุน้ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
เอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จํากัด (ประเทศไทย)
(3) ชื.อ ที.อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูถ้ ือหุน้ ที.เสนอเรือ. ง (กรณีผถู้ ือหุน้ มากกว่า 1 คน ให้ระบุทกุ ราย)
(4) หนังสือ ที.จ ะเสนอต้องระบุว่าเป็ น เรื.องเพื. อทราบ เพื. ออนุมัติ หรือเพื. อ พิ จารณา ระบุวัต ถุป ระสงค์และ
รายละเอียดของเรื.องที.เสนอพร้อมข้อมูลที.เป็ นประโยชน์สาํ หรับการพิจารณา ระบุขอ้ เท็จจริง เหตุผล
ประเด็นที.ตอ้ งการให้พิจารณา ประโยชน์ที.คาดว่าบริษัทและผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั
(5) กรณีเสนอชื.อบุคคลเพื.อเข้ารับการเลือกตัง4 เป็ นกรรมการบริษัท ต้องแนบเอกสารเพิ.มเติม ดังนี 4
(5.1) หนังสือของผูเ้ สนอ ต้องระบุชื.อบุคคลที.ตนเสนอเพื.อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง4 เป็ นกรรมการบริษัท
(5.2) บุคคลที.ได้รบั การเสนอชื.อจะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมที.จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง4
เป็ น กรรมการบริษั ท โดยต้อ งระบุป ระวัติ ส่ว นตัว เช่ น ชื. อ อายุ สัญ ชาติ วุฒิ ก ารศึ ก ษา การ
ฝึ กอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การถือหุน้ ในบริษัท ประวัติการ
ทํางาน เช่ น ตําแหน่งปั จจุบัน การเป็ น กรรมการในบริษั ท อื. น ประสบการณ์ท าํ งาน ที. อ ยู่แ ละ
หมายเลขโทรศัพท์ที.ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที.เกี.ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการศึกษา การ
ฝึ กอบรม ประวัติการทํางาน และต้องมีขอ้ ความแสดงความยินยอมและรับรองว่า
 ตนมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที.กฎหมายกําหนดและมีความพร้อมในการที.จะปฏิบตั ิ
หน้าที.ในฐานะกรรมการบริษัท
 ข้อความที.แจ้งและเอกสารหลักฐานที.ยื.นมีความถูกต้องและเป็ นความจริง
 ในระหว่างกระบวนการเสนอชื.อ นับตัง4 แต่วนั ที.ทาํ หนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวันที.บริษัท
ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ จะไม่เปิ ดเผยการได้รบั การเสนอชื.อต่อผูใ้ ด
 ยินยอมปฏิบตั ิตามกระบวนการสรรหาของบริษัทอย่างเคร่งครัด
4. เงือนไขในการพิจ ารณา
สําหรับการเสนอวาระการประชุม
ส่วนที. 1 : เรือ. งที.บริษัทพิจารณาไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
(1) คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที.เสนอเรือ. ง ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที.กาํ หนด
(2) เป็ นเรือ. งที.เกี.ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที.กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดง
ถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี.ยวกับความไม่ปกติของเรือ. งดังกล่าว
(3) เป็ นเรือ. งที.อยูน่ อกเหนืออํานาจที.บริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามที.ประสงค์
(4) เป็ นเรือ. งที.ผถู้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที.ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื.อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที.ผา่ นมา และ

เรือ. งดังกล่าวได้รบั มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง4 หมด
ของบริษัท โดยที.ขอ้ เท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลีย. นแปลงอย่างมีนยั สําคัญจากการเสนอครัง4 ก่อน
(5) กรณีอื.นใดตามที.คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ส่วนที. 2 : บริษัทจะพิจารณาบรรจุเป็ นวาระเฉพาะเรือ. งที.เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม และมี
ความเหมาะสม
สําหรับการเสนอชื.อบุคคลเพื.อเข้ารับการเลือกตัง4 เป็ นกรรมการบริษัท
ผูท้ ี.ได้รบั การเสนอชื.อต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที.กาํ กับดูแลบริษัทและกฎหมายที.
เกี.ยวข้อง รวมทัง4 ที.มีการแก้ไขเพิ.มเติม ดังนี 4
(1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที.แก้ไขเปลีย. นแปลง
(2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ.2535 และที.แก้ไขเปลีย. นแปลง
(3) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และที.แก้ไขเปลีย. นแปลง
(4) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และที.แก้ไขเปลีย. นแปลง
(5) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ. ง กิจการที.ตอ้ งขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที.
58 (เรือ. งสินเชื.อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ)
(6) ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ. ง กิจการที.ตอ้ งขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที.
58 (เรือ. ง สินเชื.อรายย่อยเพื.อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ)
5. ช่อ งทางในการเสนอเรือง
ผูถ้ ือหุน้ ต้องทําหนังสือแจ้งเรื.องที.จะเสนอ รวมทัง4 แนบเอกสารประกอบการพิจารณา นําส่งด้วยตนเอง หรือส่ง
ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ภายในวันที. 31 ธันวาคม 2564 โดยยึดถือวันที.ประทับตราไปรษณียเ์ ป็ นสําคัญ) ตามที.อยูด่ งั นี 4

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริษัทเงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)
เลขที. 428 อาคารอารีย ์ ฮิลล์ ชัน4 15
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

6. การพิจ ารณาวิน ิจ ฉัยของบริษัท
สําหรับการเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ซึง. ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง4 หมด) เป็ นผูพ้ ิจารณากลั.นกรองเรือ. งที.ผู้
ถือหุน้ เสนอก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรือ. งที.ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ต่อไป
สําหรับการเสนอชื.อบุคคลเพื.อเข้ารับการเลือกตัง4 เป็ นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษั ท เป็ น ผูพ้ ิ จารณากลั.น กรองบุคคลที. ผูถ้ ื อหุ้น เสนอ
ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท และเสนอชื.อบุคคลที.ผ่านการสร (ร่วมกับบุคคลอื.นที.บริษัทเห็นว่าเหมาะสม)ร
หาต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนกําหนดรายชื.อในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ให้ผถู้ ือหุน้
พิจารณาเลือกตัง4 ต่อไป
คําวิน ิจ ฉัย ของบริษัท ถือ เป็ นทีสุด โดยบริษัทจะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทมี
มติอนุมตั ิผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

