หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอื หุน้ เสนอวาระการประชุม
และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2566
วัตถุประสงค์
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงควำมสำคัญของผูถ้ ือหุน้ ในฐำนะผูม้ ีส่วนร่วมเป็ นเจ้ำของ
กิจกำร และควำมสำคัญ ของกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดี บริษั ทมีนโยบำยสนับสนุนผูถ้ ื อหุน้ ให้สำมำรถแสดงควำมเห็ น
โดยเฉพำะในเรือ่ งที่มีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินกิจกำรได้สะดวกยิ่งขึน้ ดังนัน้ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2566
บริษัทจึงมีนโยบำยให้ผถู้ ือหุน้ มีสทิ ธิเสนอเรือ่ งดังต่อไปนีก้ ่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
(1) เสนอเรือ่ งที่เห็นว่ำมีควำมสำคัญและเป็ นประโยชน์เพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม และ
(2) เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ
1. ช่วงระยะเวลาของการใช้สทิ ธิ
ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกำยน 2565 ถึง 31 ธันวำคม 2565
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุน้ ที่มีสทิ ธิในการเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทโดยอำจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกัน
2.2 จำนวนหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัท ไม่นอ้ ยกว่ำ (124,866,803 หุน้ *)
2.3 ถือหุน้ บริษัทในจำนวนที่กำหนดตำมข้อ 2.2 ต่อเนื่องมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี จนถึงวันที่เสนอระเบียบวำระ
กำรประชุม หรือเสนอชื่อผูส้ มัครเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
หมำยเหตุ * จำนวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษั ท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 ก่อนเริ่มระยะเวลำกำรใช้สิทธิ
เท่ำกับ 2,497,336,063 หุน้
3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา
บริษัทขอให้ผใู้ ช้สทิ ธิแนบเอกสำรและระบุขอ้ มูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี ้
(1) หลักฐำนแสดงสถำนะบุคคล ให้แนบเอกสำรหลักฐำนของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยที่รวมกันเสนอวำระ ได้แก่
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดำ : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงกรณีเป็ น
ชำวต่ำงประเทศ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
กรณี ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล: สำเนำหนังสือรับรองนิติบุค คล (หำกเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ต่ำงประเทศต้องมีโนตำรีพับ ลิค รับ รองด้วย) และสำเนำบัต รประจำตัวประชำชน (หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงกรณี เป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือชื่อใน

หนังสือนี ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(2) หลักฐำนยืนยันกำรถือหุน้ ต่อเนื่องของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย เช่น ใบหุน้ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
เอกสำรหลักฐำนจำกบริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด
(3) ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอเรือ่ ง (กรณีผถู้ ือหุน้ มำกกว่ำ 1 คน ให้ระบุทกุ รำย)
(4) หนังสือ ที่จ ะเสนอต้องระบุว่ำเป็ น เรื่องเพื่ อทรำบ เพื่ ออนุมัติ หรือเพื่ อ พิ จำรณำ ระบุวัต ถุป ระสงค์และ
รำยละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สำหรับกำรพิจำรณำ ระบุขอ้ เท็จจริง เหตุผล
ประเด็นที่ตอ้ งกำรให้พิจำรณำ ประโยชน์ที่คำดว่ำบริษัทและผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั
(5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท ต้องแนบเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี ้
(5.1) หนังสือของผูเ้ สนอ ต้องระบุชื่อบุคคลที่ตนเสนอเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท
(5.2) บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อจะต้องทำหนังสือแสดงควำมยินยอมที่จะเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้
เป็ น กรรมกำรบริษั ท โดยต้อ งระบุป ระวัติ ส่ว นตัว เช่ น ชื่ อ อำยุ สัญ ชำติ วุฒิ ก ำรศึ ก ษำ กำร
ฝึ กอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) กำรถือหุน้ ในบริษัท ประวัติกำร
ทำงำน เช่ น ต ำแหน่งปั จจุบัน กำรเป็ น กรรมกำรในบริษั ท อื่ น ประสบกำรณ์ท ำงำน ที่ อ ยู่แ ละ
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐำนทำงกำรศึกษำ กำร
ฝึ กอบรม ประวัติกำรทำงำน และต้องมีขอ้ ควำมแสดงควำมยินยอมและรับรองว่ำ
มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนดและมีควำมพร้อมในกำรที่จะปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริษัท
ข้อควำมที่แจ้งและเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นมีควำมถูกต้องและเป็ นควำมจริง
ในระหว่ำงกระบวนกำรเสนอชื่อ นับตัง้ แต่วนั ที่ทำหนังสือแสดงควำมยินยอมจนถึงวันที่บริษัท
ส่งหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ จะไม่เปิ ดเผยกำรได้รบั กำรเสนอชื่อต่อผูใ้ ด
ยินยอมปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรสรรหำของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด
4. เงือ่ นไขในการพิจารณา
สำหรับกำรเสนอวำระกำรประชุม
ส่วนที่ 1 : เรือ่ งที่บริษัทพิจำรณำไม่บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
(1) คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอเรือ่ ง ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(2) เป็ นเรือ่ งที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่ำวอ้ำงโดยผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดง
ถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรือ่ งดังกล่ำว
(3) เป็ นเรือ่ งที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริษัทจะดำเนินกำรให้เกิดผลตำมที่ประสงค์
(4) เป็ นเรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผำ่ นมำ และ

เรือ่ งดังกล่ำวได้รบั มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัท โดยที่ขอ้ เท็จจริงยังไม่ได้มีกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกกำรเสนอครัง้ ก่อน
(5) กรณีอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
ส่วนที่ 2 : บริษัทจะพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระเฉพำะเรือ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่ อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม และมี
ควำมเหมำะสม
สำหรับกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท
ผูท้ ี่ได้รบั กำรเสนอชื่อต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของสถำบันที่กำกับดูแลบริษัทและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเปลีย่ นแปลง
(2) พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ .ศ.2535 และที่แก้ไขเปลีย่ นแปลง
(3) พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเปลีย่ นแปลง
(4) พระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเปลีย่ นแปลง
(5) ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรือ่ ง กิจกำรที่ตอ้ งขออนุญำตตำมข้อ 5 แห่งประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่
58 (เรือ่ งสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ)
(6) ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรือ่ ง กิจกำรที่ตอ้ งขออนุญำตตำมข้อ 5 แห่งประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่
58 (เรือ่ ง สินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ)
5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง
ผูถ้ ือหุน้ ต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอ รวมทัง้ แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ นำส่งด้วยตนเอง หรือส่ง
ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2565 โดยยึดถือวันที่ประทับตรำไปรษณียเ์ ป็ นสำคัญ) ตำมที่อยูด่ งั นี ้

ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริษัท
บริษัทเงินติดล้อ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 428 อำคำรอำรีย ์ ฮิลล์ ชัน้ 15
ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

6. การพิจารณาวินิจฉัยของบริษัท
สำหรับกำรเสนอวำระกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท (ซึง่ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้ หมด) เป็ นผูพ้ ิจำรณำกลั่นกรองเรือ่ งที่ผู้
ถือหุน้ เสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยเรือ่ งที่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะบรรจุเป็ นวำระ
กำรประชุมในหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2566 ต่อไป
สำหรับกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรกำหนดค่ ำตอบแทนและสรรหำของบริษั ท เป็ น ผูพ้ ิ จำรณำกลั่น กรองบุคคลที่ ผูถ้ ื อหุ้น เสนอ
ตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่ผ่ำนกำรสร (ร่วมกับบุคคลอื่นที่บริษัทเห็นว่ำเหมำะสม)ร
หำต่อคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนกำหนดรำยชื่อในหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2566 ให้ผถู้ ือหุน้
พิจำรณำเลือกตัง้ ต่อไป
คาวินิจฉัยของบริษัทถือเป็ นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งผลให้ทรำบภำยหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มี
มติอนุมตั ิผำ่ นทำงเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

