การเสนอวาระเพิ่มเติมโดยผู้ถือหุ้น
ตามที่พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(พ.ศ.2551) มาตรา 89/28 กําหนดว่า "ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคน ซึง่ ถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท จะทําหนังสือเสนอเรื่ องที่
จะขอให้ คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึง่ ต้ องระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดของเรื่ องที่เสนอสําหรับการประชุม
สามัญประจําปี หรื อการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด" ซึง่ ในทางปฏิบตั เิ รื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอในวันประชุมอาจจําเป็ นต้ องเลื่อนการ
พิจารณาไป เนื่องจากข้ อมูลประกอบพิจารณาไม่เพียงพอทําให้ ทงบริ
ั ้ ษัทและผู้ถือหุ้นเสียเวลาและมี
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ โอกาสผู้ถือหุ้นหรื อกลุม่ ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
ขึ ้นไปเสนอเรื่ องเพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมก่อนวันประชุม โดยควรเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องและเป็ น
ประโยชน์อย่างแท้ จริ งต่อบริ ษัท
ทังนี
้ ้ สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ ต่อไป (ประจําปี 2556) ขอให้ เสนอเรื่ องได้
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 ดังนี ้
เงื่อนไขการพิจารณาการบรรจุเป็ นวาระ
บริษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบตั ใิ นการเสนอระเบียบวาระการประชุมของผู้ถือ
หุ้น ดังนี ้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ต้ องมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน
1.2 มีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริษัท โดยผู้ถือหุ้นต้ องแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องมาด้ วย ดังนี ้

- เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรื อเอกสารหลักฐานจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
- เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้ แก่
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา)
2) สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ มนี ้ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คล)
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 เรื่ องที่จะปฏิเสธการบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ แก่
1) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้ อเท็จจริงที่กล่าวอ้ าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2) เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
3) เป็ นเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบสิบสองเดือนที่ผา่ น
มา และเรื่ องดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละสิบของจํานวนสิทธิออก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัท เว้ นแต่ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสําคัญจากข้ อเท็จจริ งในขณะที่นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
4) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
5) บริ ษัทจะพิจารณาบรรจุเป็ นวาระเฉพาะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทและผู้ถือหุ้น และมีความ
เหมาะสม
6) คําวินิจฉัยของบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ
2.2 การเสนอชื่อกรรมการที่ผ้ ทู ี่ได้ รับการเสนอ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ของสถาบันกํากับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
1) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2551)
4) พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2551)

5) ข้ อบังคับของบริ ษัท
และผู้ที่ได้ รับการเสนอจะต้ องส่งหนังสือยินยอมให้ เข้ ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึ กอบรม ประวัตกิ ารทํางาน เป็ นต้ น
2.3 ผู้เสนอวาระจะต้ องนําส่งวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงบริ ษัท ตามที่อยูข่ ้ างล่างนี ้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556
ที่อยูใ่ นการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
(เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556)

