บริษทั สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการสาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
วัตถุประสงค์
บริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) คานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้นและความสาคัญของการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริ ษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าเพื่อ
พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ
(1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันโดยรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวน
สิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท และ
(2) ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. เอกสารและข้ อมูลประกอบการพิจารณา
(1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้ แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ
- กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (หรื อสาเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็ นชาว

(2)
(3)
(4)

(5)

ต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คล: สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มี
อานาจลงนามที่ได้ ลงลายมือชื่อในหนังสือนี ้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อเอกสารจาก
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
รายละเอียดการติดต่อของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่ อง โดยหากมี ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายให้ ระบุทกุ ราย
หนังสือที่จะเสนอโดยระบุว่าเป็ นเรื่ องเพื่อทราบ, เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา ระบุวตั ถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่ อง
ที่เสนอพร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณา ทังข้
้ อเท็จจริ ง เหตุผล ประเด็นที่ต้องการให้ พิจารณา รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่า
บริ ษัทและผู้ถือหุ้นจะได้ รับ
กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท จะต้ องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้
- หนังสือของผู้เสนอ โดยมีรายละเอียดชื่อบุคคลที่เสนอเข้ ารับพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
- บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อจะต้ องทาหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเข้ ารับการพิจารณาเลื อกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
โดยระบุประวัตสิ ่วนตัว ได้ แก่ ชื่อ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา ประวัตกิ ารฝึ กอบรม ประสบการณ์การทางาน ที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ พร้ อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
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3. เงื่อนไขการพิจารณา
การเสนอวาระการประชุม
เพื่อให้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นวาระ
การประชุม
1) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้ วน ให้ ข้อมูลหรื อเอกสารไม่ครบถ้ วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง
หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท
3) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้
ถือหุ้นโดยรวม
4) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนน
เสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริ งยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
5) เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท และ/หรื อเรื่ องที่ซ ้ากับที่ได้ เคยเสนอมาก่อนแล้ ว
6) เรื่ องที่ขดั กับข้ อบังคับบริ ษัท กฎหมาย ข้ อบังคับหน่วยงานที่กากับดูแล หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หรื อไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ และจริ ยธรรมการดาเนินธุรกิจ
7) เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจควบคุมที่บริ ษัทจะดาเนินการได้
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
ในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท บุคคลดังกล่าวต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท

4. กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ รวมถึงบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ก่อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทและจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยเรื่ องที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตอ่ ไป

5. ช่องทางการเสนอเรื่ อง
ผู้ถือหุ้นต้ องทาหนังสือแจ้ งเรื่ องที่จะเสนอ รวมทังแนบเอกสารประกอบการพิ
้
จารณา โดยนาส่งด้ วยตนเอง หรื อส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดงั นี ้
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400

6. เงื่อนไขการพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ ทังนี
้ ้ ข้ อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบพร้ อมเหตุผลต่อไป
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