หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั เงินทุน ศรี สวัสดิ์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีส่วนร่ วมในกำรเสนอ
วำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรได้ล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี ครั้งที่ 54 ของบริ ษทั ที่จะมีข้ ึนในปี 2562 ซึ่งเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นที่จะเสนอวำระกำรประชุ ม หรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือ กตั้งเป็ นกรรมกำรต้อง
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โดยอำจเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันถื อหุ ้นของบริ ษทั ในสัดส่ วน
ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 0.5 ของหุ ้นที่ มีสิ ท ธิ ออกเสี ย งทั้งหมดของบริ ษ ทั ซึ่ งสัดส่ วนดัง กล่ ำวในปั จจุ บ นั
(วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561) เท่ำกับ 1,102,494 หุ น้
2. การเสนอวาระการประชุ ม
2.1 เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้แก่
 เรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุ รกิจปกติของบริ ษทั ซึ่งผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดงเหตุอนั ควรสงสัย
เกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่ องดังกล่ำว
 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจกำรดำเนินกำรของบริ ษทั
 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรื อ
หน่วยงำนที่กำกับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู ้
ถือหุ น้ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั
 เรื่ องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรื อเรื่ องที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำย อย่ำงมีนยั สำคัญต่อ
ผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
 เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดำเนินกำรแล้ว
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2.2 ขั้นตอนกำรพิจำรณำ
 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ ง “แบบขอเสนอวำระกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ” พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำต่ำงๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง
มำยังเลขำนุกำรบริ ษทั ภำยในวันที่ 28 ธันวำคม 2561 ตำมที่อยูด่ งั นี้
“เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั เงินทุน ศรี สวัสดิ์ จำกัด (มหำชน)
99/392 อำคำรศรี สวัสดิ์ ชั้น 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 ”
หรื อ E-Mail Address ที่ phanida@srisawadfinance.com
 หำกผูถ้ ือหุ น้ ไม่สำมำรถจัดส่ งเอกสำรที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภำยในเวลำที่บริ ษทั
กำหนด บริ ษทั จะถือว่ำผูถ้ ือหุ ้นไม่ใช้สิทธิ ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้
 กรรมกำรอิสระของบริ ษทั จะกลัน่ กรองและเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำควำม
จำเป็ นและเหมำะสมว่ำควรบรรจุวำระกำรประชุมที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเป็ นวำระกำรประชุมผู ้
ถือหุ น้ หรื อไม่ โดยมติของคณะกรรมกำรบริ ษทั ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
 เรื่ องที่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมในหนังสื อเชิ ญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร โดยจะระบุวำ่ เป็ นวำระกำรประชุ มที่
เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้นท่ำนใด
3. การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
3.1 คุณสมบัติของกรรมกำรบริ ษทั
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนำคำรแห่งประเทศไทย พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน จำกัด
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดไว้
3.2 ขั้นตอนกำรพิจำรณำ
 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ ง “แบบขอเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร” พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำต่ำงๆ
ที่ครบถ้วนและถูกต้องมำยังเลขำนุกำรบริ ษทั ภำยในวันที่ 28 ธันวำคม 2561 ตำมที่อยูด่ งั นี้
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“เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั เงินทุน ศรี สวัสดิ์ จำกัด (มหำชน)
99/392 อำคำรศรี สวัสดิ์ ชั้น 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 ”
หรื อ E-Mail Address ที่ phanida@srisawadfinance.com
 หำกผู ถ้ ื อ หุ ้ น ไม่ ส ำมำรถจัด ส่ ง เอกสำรที่ ค รบถ้วนและถู ก ต้องได้ภ ำยในเวลำที่ บ ริ ษ ัท
ก ำหนด บริ ษ ัท จะถื อว่ำผูถ้ ื อหุ ้ น ไม่ ใช้สิ ท ธิ ในกำรเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อรั บกำรพิ จำรณำ
เลือกตั้งเป็ นกรรมกำร
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนของบริ ษ ัท จะกลัน่ กรองและเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำคุณสมบัติและควำมเหมำะสมว่ำควรเสนอบุ คคลดังกล่ำว
เพื่อรับเลือกตั้งในกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้นหรื อไม่ โดยมติของคณะกรรมกำรบริ ษทั ถือเป็ นที่
สิ้ นสุ ด
 บุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั จะได้รับกำรบรรจุชื่อในวำระกำร
เลือกตั้งกรรมกำรในหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร โดย
จะระบุวำ่ เป็ นบุคคลที่ได้รับกำรเสนอโดยผูถ้ ือหุ น้ ท่ำนใด
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