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หลักเกณฑและขั้นตอนสําหรับผูถือหุน ในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และการเสนอชื่อบุคคล
เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
1. วัตถุประสงค

บริษทั สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเปนการปฏิบัติตอผูถือหุน ทุกราย
อยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ดังนั้น เพื่อใหมีขนั้ ตอนและวิธกี ารพิจารณาที่ชัดเจนและโปรงใส
บริษทั จึงไดมกี ารกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนสําหรับผูถือหุน ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
สําหรับการประชุมสามัญผูถ อื หุนและการเสนอชื่อกรรมการลวงหนา
2. คุณสมบัตขิ องผูถือหุน
 ที่สามารถสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน ประจําป

และเสนอรายชื่อเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
2.1 เปนผูถือหุน บริษัท
2.2 มีสัดสวนการถือหุนบริษทั ขั้นต่าํ ไมนอ ยกวารอยละ 5 ของหุนที่ออกจําหนายและเรียก
ชําระแลว โดยอาจเปนผูถือหุน รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะไมบรรจุเปนวาระการประชุม
1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานทีก่ ํากับ
ดูแลบริษัทหรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถอื หุน การกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท
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2) เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษทั หรือเปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคล
หรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ
3) เรื่องที่เปนอํานาจบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไมจํากัดการนําเสนอขอแนะนํา
ที่เปนประโยชนจากผูถือหุน
4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั เวนแตเปนเรื่องที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจน
ถึงความผิดปกติ
5) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได
6) เรื่องที่ผูถือหุนเคยเสนอตอที่ประชุมผูถอื หุนเพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปที่ผานมา และไดรับมติ
สนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เวนแต
ขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาวไดเปลียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
7) เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถกู ตอง
8) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณษแลวเห็นวา ไมมีความจําเปนที่จะตองบรรจุเปนวาระ
3.2 ขัน้ ตอนในการพิจารณา
1) ผูถือหุน จะตองนําสง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ ือหุน ” พรอมหลักฐาน
การถือครองหุน อาทิ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากบริษทั ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และหลักฐานแสดงตนของผูถือหุน ดังนี้
 กรณีบุคคลธรรมดา – สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และลงชือ่
รับรองสําเนาถูกตอง
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 กรณีนิติบุคคล – สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูแทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) และสําเนาเอกสารที่สว นราชการออก
ใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2) ในกรณีที่ผูถือหุน หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหุน รายแรกตองกรอก
ขอมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ใหครบถวน และสําหรับผู
ถือหุน รายที่ 2 เปนตนไป ใหกรอกขอมูลเฉพาะสวนที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน และลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน และหลักฐานการถือครองหุนพรอมเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ของผูถือหุนทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยรวมเปน
ชุดเดียวกัน
3) ในกรณีที่ผูถือหุน รายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกวา 1 ระเบียบ
วาระ ผูถือหุน ตองกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 1
แบบฟอรมตอ 1 ระเบียบวาระ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไมพิจารณาเรื่องที่ผูถือหุนเสนอในกรณีที่ผูถอื หุนกรอกขอมูลหรือแนบ
เอกสารไมถูกตองครบถวน หรือไมสมบูรณหรือไมสามารถติดตอได
4. การเสนอชื่อกรรมการ
4.1 คุณสมบัตขิ องบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเปนกรรมการ
1) มีคุณสมบัติทไี่ มขัดกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของ
หนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท หรือไมขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ
มติที่ประชุมผูถ ือหุน การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั
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2) มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะดําเนินธุรกิจของบริษทั ได
3) มีความรับผิดชอบและมีเวลาอยางเพีงพอสําหรับการปฏิบัติภารกิจของกรรมการบริษทั

รวมถึงสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอ
4.2 ขัน้ ตอนในการพิจารณา
1) ผูถือหุน จะตองจัดทํา แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ และ
แบบขอมูล ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ พรอมลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาตามกําหนดไวในแบบฟอรม
2) ในกรณีที่ผูถือหุน หลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการ ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการใหครบถวน และสําหรับผูถือหุนรายที่ 2 เปนตนไป ใหกรอกขอมูลเฉพาะสวนที่ 1
ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ และลงชื่อไวเปนหลักฐานทุก
ราย และรวบรวมแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ และหลักฐานการ
ถือครองหุนพรอมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ของผูถือหุน ทุกราย โดยรวมเปนชุดเดียวกัน
3) ในกรณีที่ผูถือหุน รายเดียวหรือหลายราย เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการมากกวา 1 คน ผูถือหุนตองกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการ และแบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 1 ชุด
ตอการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 1 คน พรอมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองใหครบถวน
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไมพิจารณาเรื่องที่ผูถือหุนเสนอในกรณีที่ผูถอื หุนกรอกขอมูลหรือแนบ
เอกสารไมถูกตองครบถวน หรือไมสมบูรณหรือไมสามารถติดตอได
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5. ชองทางในการนําเสนอ

ผูถือหุน ตองนําสงแบบฟอรมพรอมดวยเอกสารประกอบทั้งหมดมาที่
ฝายนักลงทุนสัมพันธ
บริษทั สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560
(เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ ือหุนและการเสนอชื่อบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ประจําป 2560)

