
 

 

หลักเกณฑก์ารให ้สิทธ ิผู้ถอืห ุน้เสนอวาระการประชุม 
และเสนอชื�อบุคคลเพ ื�อเขา้ร ับการเลือกตั%งเป็นกรรมการ 

สาํหร ับการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น ประจาํปี 2565 

วัตถุประสงค ์

 บริษัท เงินติดลอ้ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คาํนึงถึงความสาํคัญของผูถื้อหุน้ในฐานะผูม้ีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ
กิจการ และความสาํคัญของการกาํกับดูแลกิจการที.ดี บริษัทมีนโยบายสนับสนุนผูถื้อหุน้ใหส้ามารถแสดงความเห็น
โดยเฉพาะในเรื.องที.มีความสาํคญัตอ่การดาํเนินกิจการไดส้ะดวกยิ.งขึ 4น ดงันั4น ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
บรษัิทจึงมีนโยบายใหผู้ถื้อหุน้มีสทิธิเสนอเรื.องดงัตอ่ไปนี 4ก่อนที.บรษัิทจะสง่หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุผูถื้อหุน้ 

 (1) เสนอเรื.องที.เห็นวา่มีความสาํคญัและเป็นประโยชนเ์พื.อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ  

 (2) เสนอชื.อบคุคลที.มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื.อเขา้รบัการเลอืกตั4งเป็นกรรมการบรษัิท 

หลักเกณฑก์ารให ้สิทธ ิ  

 1. ช ่วงระยะเวลาของการใช ้สทิธ ิ 

 ตั4งแตว่นัที. 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 

 2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืห ุน้ท ี�มีสทิธ ิในการเสนอวาระ/เสนอชื�อกรรมการ 

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทโดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนั 

2.2 จาํนวนหุน้ที.มีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนสทิธิออกเสยีงทั4งหมดของ
บรษัิท ไมน่อ้ยกวา่  (115,949,229 หุน้*) 

2.3 ถือหุน้บรษัิทในจาํนวนที.กาํหนดตามขอ้ 2.2 ตอ่เนื.องมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี จนถงึวนัที.เสนอระเบียบวาระ
การประชมุ หรอืเสนอชื.อผูส้มคัรเขา้รบัการเลอืกตั4งเป็นกรรมการ 

หมายเหตุ  * จาํนวนหุน้ทั4งหมดของบริษัท ณ วันที. 30 กันยายน 2564 ก่อนเริ.มระยะเวลาการใช้สิทธิ            
เทา่กบั 2,318,984,570 หุน้   

 3. เอกสารและข ้อมูลประกอบการพิจารณา 

  บรษัิทขอใหผู้ใ้ชส้ทิธิแนบเอกสารและระบขุอ้มลูที.สาํคญั ดงัตอ่ไปนี 4 

(1) หลกัฐานแสดงสถานะบคุคล ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ทกุรายที.รวมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ 

 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนงัสอืเดินทางกรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล: สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที.จดทะเบียนใน
ต่างประเทศตอ้งมีโนตารีพับลิครบัรองดว้ย) และสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน (หรือสาํเนา
หนงัสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามที.ไดล้งลายมือชื.อใน

เอกสารแนบ
 



 

 

หนงัสอืนี 4 พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

 (2) หลกัฐานยืนยนัการถือหุน้ตอ่เนื.องของผูถื้อหุน้ทกุราย เช่น ใบหุน้ หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอื
เอกสารหลกัฐานจากบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ )ประเทศไทย (จาํกดั  

 (3) ชื.อ ที.อยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูถื้อหุน้ที.เสนอเรื.อง (กรณีผูถื้อหุน้มากกวา่ 1 คน ใหร้ะบทุกุราย)   

 (4) หนังสือที.จะเสนอต้องระบุว่าเป็นเรื.องเพื.อทราบ เพื.ออนุมัติหรือเพื.อพิจารณา ระบุวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของเรื.องที.เสนอพรอ้มขอ้มูลที.เป็นประโยชนส์าํหรบัการพิจารณา ระบุขอ้เท็จจริง เหตุผล 
ประเด็นที.ตอ้งการใหพิ้จารณา ประโยชนที์.คาดวา่บรษัิทและผูถื้อหุน้จะไดร้บั 

 (5) กรณีเสนอชื.อบคุคลเพื.อเขา้รบัการเลอืกตั4งเป็นกรรมการบรษัิท ตอ้งแนบเอกสารเพิ.มเติม ดงันี 4 

  (5.1) หนงัสอืของผูเ้สนอ ตอ้งระบชืุ.อบคุคลที.ตนเสนอเพื.อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตั4งเป็นกรรมการบรษัิท  

  (5.2) บคุคลที.ไดร้บัการเสนอชื.อจะตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมที.จะเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั4ง
เป็นกรรมการบริษัท โดยต้องระบุประวัติส่วนตัว เช่น ชื.อ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา การ
ฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) การถือหุน้ในบริษัท ประวตัิการ
ทาํงาน เช่น ตาํแหน่งปัจจุบัน การเป็นกรรมการในบริษัทอื.น ประสบการณ์ทาํงาน ที.อยู่และ
หมายเลขโทรศัพทที์.ติดต่อได ้พรอ้มแนบเอกสารที.เกี.ยวขอ้ง เช่น หลกัฐานทางการศึกษา การ
ฝึกอบรม ประวตัิการทาํงาน  และตอ้งมีขอ้ความแสดงความยินยอมและรบัรองวา่ 

 ตนมีคณุสมบตัิเหมาะสมครบถว้นตามที.กฎหมายกาํหนดและมีความพรอ้มในการที.จะปฏิบตัิ
หนา้ที.ในฐานะกรรมการบรษัิท 

 ขอ้ความที.แจง้และเอกสารหลกัฐานที.ยื.นมีความถกูตอ้งและเป็นความจรงิ 

 ในระหวา่งกระบวนการเสนอชื.อ นบัตั4งแต่วนัที.ทาํหนงัสอืแสดงความยินยอมจนถึงวนัที.บรษัิท
สง่หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุผูถื้อหุน้ จะไมเ่ปิดเผยการไดร้บัการเสนอชื.อตอ่ผูใ้ด 

 ยินยอมปฏิบตัิตามกระบวนการสรรหาของบรษัิทอยา่งเครง่ครดั 

 4. เงื�อนไขในการพิจารณา 

 สาํหรบัการเสนอวาระการประชมุ 

 สว่นที. 1 : เรื.องที.บรษัิทพิจารณาไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 

(1) คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ที.เสนอเรื.อง ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑที์.กาํหนด 

(2) เป็นเรื.องที.เกี.ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบรษัิท และขอ้เท็จจรงิที.กลา่วอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดง
ถึงเหตอุนัควรสงสยัเกี.ยวกบัความไมป่กติของเรื.องดงักลา่ว 

(3) เป็นเรื.องที.อยูน่อกเหนืออาํนาจที.บรษัิทจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามที.ประสงค ์ 

(4) เป็นเรื.องที.ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที.ประชมุผูถื้อหุน้เพื.อพิจารณาแลว้ในรอบสบิสองเดือนที.ผา่นมา และ



 

 

เรื.องดงักลา่วไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยคะแนนเสยีงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนสทิธิออกเสยีงทั4งหมด
ของบรษัิท โดยที.ขอ้เท็จจรงิยงัไมไ่ดม้ีการเปลี.ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัจากการเสนอครั4งก่อน 

(5) กรณีอื.นใดตามที.คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

 สว่นที. 2  :  บริษัทจะพิจารณาบรรจเุป็นวาระเฉพาะเรื.องที.เป็นประโยชนต์่อบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวม และมี
ความเหมาะสม 

 สาํหรบัการเสนอชื.อบคุคลเพื.อเขา้รบัการเลอืกตั4งเป็นกรรมการบรษัิท  

 ผูที้.ไดร้บัการเสนอชื.อตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องสถาบนัที.กาํกบัดแูลบริษัทและกฎหมายที.
เกี.ยวขอ้ง รวมทั4งที.มีการแกไ้ขเพิ.มเติม ดงันี 4  

(1) พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ .ศ. 2535 และที.แกไ้ขเปลี.ยนแปลง 
(2) พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ .ศ . 2535 และที.แกไ้ขเปลี.ยนแปลง 
(3) พระราชบญัญตัิประกนัวินาศภยั พ.ศ.2535 และที.แกไ้ขเปลี.ยนแปลง  
(4) พระราชบญัญตัิประกนัชีวิต พ.ศ.2535 และที.แกไ้ขเปลี.ยนแปลง 
(5) ประกาศกระทรวงการคลงั เรื.อง กิจการที.ตอ้งขออนญุาตตามขอ้ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที. 

58 (เรื.องสนิเชื.อสว่นบคุคลภายใตก้ารกาํกบั) 
(6) ประกาศกระทรวงการคลงั เรื.อง กิจการที.ตอ้งขออนญุาตตามขอ้ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที. 

58 (เรื.อง สนิเชื.อรายยอ่ยเพื.อการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบั)  

 5. ช ่องทางในการเสนอเร ื�อง 

 ผูถื้อหุน้ตอ้งทาํหนงัสือแจง้เรื.องที.จะเสนอ รวมทั4งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา นาํสง่ดว้ยตนเอง หรอืสง่
ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายในวนัที. 31 ธนัวาคม 2564 โดยยดึถือวนัที.ประทบัตราไปรษณียเ์ป็นสาํคญั) ตามที.อยูด่งันี 4 

 

ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 
บรษัิทเงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน)  
เลขที. 428 อาคารอารยี ์ฮิลล ์ชั4น 15  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 



 

 

 
6. การพ ิจารณาวนิิจฉ ัยของบร ิษัท 

 สาํหรบัการเสนอวาระการประชมุ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท (ซึ.งประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั4งหมด) เป็นผูพิ้จารณากลั.นกรองเรื.องที.ผู้
ถือหุน้เสนอก่อนนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท โดยเรื.องที.ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท จะบรรจเุป็นวาระ
การประชมุในหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ตอ่ไป 

 สาํหรบัการเสนอชื.อบคุคลเพื.อเขา้รบัการเลอืกตั4งเป็นกรรมการบรษัิท 

 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทเป็นผูพิ้จารณากลั.นกรองบุคคลที.ผูถื้อหุ้นเสนอ 
)รว่มกบับคุคลอื.นที.บรษัิทเห็นว่าเหมาะสม (ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบรษัิท และเสนอชื.อบคุคลที.ผ่านการสร ร

หาต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนกาํหนดรายชื.อในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ใหผู้ถื้อหุน้
พิจารณาเลอืกตั4งตอ่ไป 

 คาํวินิจฉ ัยของบร ิษัทถอืเป็นท ี�สุด โดยบรษัิทจะแจง้ผลใหท้ราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบรษัิทมี
มติอนมุตัิผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทตอ่ไป 


