
 

 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุน้เสนอวาระการประชุม 
และเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566 

วัตถุประสงค ์

 บริษัท เงินติดลอ้ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของผูถื้อหุน้ในฐำนะผูม้ีส่วนร่วมเป็นเจำ้ของ
กิจกำร และควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทมีนโยบำยสนับสนุนผูถื้อหุน้ใหส้ำมำรถแสดงควำมเห็น
โดยเฉพำะในเรือ่งที่มีควำมส ำคญัตอ่กำรด ำเนินกิจกำรไดส้ะดวกยิ่งขึน้ ดงันัน้ ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 
บรษัิทจึงมีนโยบำยใหผู้ถื้อหุน้มีสทิธิเสนอเรือ่งดงัตอ่ไปนีก้่อนที่บรษัิทจะสง่หนงัสอืบอกกลำ่วนดัประชมุผูถื้อหุน้ 

 (1) เสนอเรือ่งที่เห็นวำ่มีควำมส ำคญัและเป็นประโยชนเ์พื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ และ  

 (2) เสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิ  

 1. ช่วงระยะเวลาของการใช้สทิธิ 

 ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2565 ถึง 31 ธนัวำคม 2565 

 2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ที่มีสทิธิในการเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ 

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทโดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยรวมกนั 

2.2 จ ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
บรษัิท ไมน่อ้ยกวำ่  (124,866,803 หุน้*)  

2.3 ถือหุน้บรษัิทในจ ำนวนท่ีก ำหนดตำมขอ้ 2.2 ตอ่เนื่องมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 1 ปี จนถงึวนัท่ีเสนอระเบยีบวำระ
กำรประชมุ หรอืเสนอช่ือผูส้มคัรเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 

หมำยเหตุ  * จ ำนวนหุน้ทัง้หมดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 ก่อนเริ่มระยะเวลำกำรใช้สิทธิ            
เทำ่กบั 2,497,336,063 หุน้   

 3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา 

  บรษัิทขอใหผู้ใ้ชส้ทิธิแนบเอกสำรและระบขุอ้มลูที่ส  ำคญั ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หลกัฐำนแสดงสถำนะบคุคล ใหแ้นบเอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้ทกุรำยที่รวมกนัเสนอวำระ ไดแ้ก่ 

 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ : ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำหนงัสอืเดินทำงกรณีเป็น
ชำวตำ่งประเทศ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล: ส  ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบุคคล (หำกเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ต่ำงประเทศตอ้งมีโนตำรีพับลิครบัรองดว้ย) และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (หรือส ำเนำ
หนงัสือเดินทำงกรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งลำยมือช่ือใน

 
  



 

 

หนงัสอืนี ้พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

 (2) หลกัฐำนยืนยนักำรถือหุน้ตอ่เนื่องของผูถื้อหุน้ทกุรำย เช่น ใบหุน้ หนงัสอืรบัรองจำกบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอื
เอกสำรหลกัฐำนจำกบรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย)           จ ำกดั 

 (3) ช่ือ ที่อยู ่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูถื้อหุน้ท่ีเสนอเรือ่ง (กรณีผูถื้อหุน้มำกกวำ่ 1 คน ใหร้ะบทุกุรำย)   

 (4) หนังสือที่จะเสนอต้องระบุว่ำเป็นเรื่องเพื่อทรำบ  เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจำรณำ ระบุวัตถุประสงค์และ
รำยละเอียดของเรื่องที่เสนอพรอ้มขอ้มูลที่เป็นประโยชนส์  ำหรบักำรพิจำรณำ ระบุขอ้เท็จจริง เหตุผล 
ประเด็นที่ตอ้งกำรใหพ้ิจำรณำ ประโยชนท์ี่คำดวำ่บรษัิทและผูถื้อหุน้จะไดร้บั 

 (5) กรณีเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท ตอ้งแนบเอกสำรเพิ่มเติม ดงันี  ้

  (5.1) หนงัสอืของผูเ้สนอ ตอ้งระบช่ืุอบคุคลที่ตนเสนอเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท  

  (5.2) บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือจะตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยินยอมที่จะเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้
เป็นกรรมกำรบริษัท โดยต้องระบุประวัติส่วนตัว เช่น ช่ือ อำยุ สัญชำติ วุฒิกำรศึกษำ กำร
ฝึกอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) กำรถือหุน้ในบริษัท ประวตัิกำร
ท ำงำน เช่น ต ำแหน่งปัจจุบัน กำรเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่น ประสบกำรณ์ท ำงำน ที่อยู่และ
หมำยเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได ้พรอ้มแนบเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง เช่น หลกัฐำนทำงกำรศึกษำ กำร
ฝึกอบรม ประวตัิกำรท ำงำน  และตอ้งมีขอ้ควำมแสดงควำมยินยอมและรบัรองวำ่ 

 มีคณุสมบตัิเหมำะสมครบถว้นตำมที่กฎหมำยก ำหนดและมีควำมพรอ้มในกำรที่จะปฏิบัติ
หนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรบรษัิท 

 ขอ้ควำมที่แจง้และเอกสำรหลกัฐำนท่ียื่นมีควำมถกูตอ้งและเป็นควำมจรงิ 

 ในระหวำ่งกระบวนกำรเสนอช่ือ นบัตัง้แต่วนัท่ีท ำหนงัสอืแสดงควำมยินยอมจนถึงวนัท่ีบรษัิท
สง่หนงัสอืบอกกลำ่วนดัประชมุผูถื้อหุน้ จะไมเ่ปิดเผยกำรไดร้บักำรเสนอช่ือตอ่ผูใ้ด 

 ยินยอมปฏิบตัิตำมกระบวนกำรสรรหำของบรษัิทอยำ่งเครง่ครดั 

 4. เงือ่นไขในการพิจารณา 

 ส ำหรบักำรเสนอวำระกำรประชมุ 

 สว่นท่ี 1 : เรือ่งที่บรษัิทพิจำรณำไมบ่รรจเุป็นวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ ไดแ้ก ่

(1) คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีเสนอเรือ่ง ไมเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 

(2) เป็นเรือ่งที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษัิท และขอ้เท็จจรงิที่กลำ่วอำ้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดง
ถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัควำมไมป่กติของเรือ่งดงักลำ่ว 

(3) เป็นเรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บรษัิทจะด ำเนินกำรใหเ้กิดผลตำมที่ประสงค ์ 

(4) เป็นเรือ่งที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำแลว้ในรอบสบิสองเดือนที่ผำ่นมำ และ



 

 

เรือ่งดงักลำ่วไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยคะแนนเสยีงนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด
ของบรษัิท โดยที่ขอ้เท็จจรงิยงัไมไ่ดม้ีกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกกำรเสนอครัง้ก่อน 

(5) กรณีอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

 สว่นท่ี 2  :  บริษัทจะพิจำรณำบรรจเุป็นวำระเฉพำะเรือ่งที่เป็นประโยชนต์่อบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวม และมี
ควำมเหมำะสม 

 ส ำหรบักำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท  

 ผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมหลกัเกณฑข์องสถำบนัที่ก ำกบัดแูลบริษัทและกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม ดงันี ้ 

(1) พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ .ศ. 2535 และที่แกไ้ขเปลีย่นแปลง 
(2) พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ .ศ . 2535 และที่แกไ้ขเปลีย่นแปลง 
(3) พระรำชบญัญตัิประกนัวินำศภยั พ.ศ.2535 และที่แกไ้ขเปลีย่นแปลง  
(4) พระรำชบญัญตัิประกนัชีวิต พ.ศ.2535 และที่แกไ้ขเปลีย่นแปลง 
(5) ประกำศกระทรวงกำรคลงั เรือ่ง กิจกำรที่ตอ้งขออนญุำตตำมข้อ 5 แห่งประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ 

58 (เรือ่งสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบั) 
(6) ประกำศกระทรวงกำรคลงั เรือ่ง กิจกำรที่ตอ้งขออนญุำตตำมขอ้ 5 แห่งประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ 

58 (เรือ่ง สนิเช่ือรำยยอ่ยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใตก้ำรก ำกบั)  

 5. ช่องทางในการเสนอเร่ือง 

 ผูถื้อหุน้ตอ้งท ำหนงัสือแจง้เรื่องที่จะเสนอ รวมทัง้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ น ำสง่ดว้ยตนเอง หรอืสง่
ทำงไปรษณียล์งทะเบียน ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 โดยยดึถือวนัท่ีประทบัตรำไปรษณียเ์ป็นส ำคญั) ตำมที่อยูด่งันี ้

 

ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษัิท 
บรษัิทเงินติดลอ้ จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที ่428 อำคำรอำรยี ์ฮิลล ์ชัน้ 15  
ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 



 

 

 
6. การพิจารณาวนิิจฉัยของบริษัท 

 ส ำหรบักำรเสนอวำระกำรประชมุ  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิท (ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระทัง้หมด) เป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองเรือ่งที่ผู้
ถือหุน้เสนอก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท โดยเรือ่งที่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษัิท จะบรรจเุป็นวำระ
กำรประชมุในหนงัสอืบอกกลำ่วนดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 ตอ่ไป 

 ส ำหรบักำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท 

 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำของบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองบุคคลที่ผูถื้อหุ้นเสนอ 
)รว่มกบับคุคลอื่นท่ีบรษัิทเห็นว่ำเหมำะสม (ตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรของบรษัิท และเสนอช่ือบคุคลที่ผ่ำนกำรสร ร

หำต่อคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนก ำหนดรำยช่ือในหนงัสือบอกกลำ่วนดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 ใหผู้ถื้อหุน้
พิจำรณำเลอืกตัง้ตอ่ไป 

 ค าวินิจฉัยของบริษัทถอืเป็นที่สุด โดยบรษัิทจะแจง้ผลใหท้รำบภำยหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทมี
มติอนมุตัิผำ่นทำงเว็บไซตข์องบรษัิทตอ่ไป 


