หลักเกณฑ์การให้ผู้ถอื หุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น และ/หรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค์
บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ให้ควำมสำคัญกับสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และกำรปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้
อย่ำงเท่ำเทียมกัน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ จึงเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทฯ เป็ นกำร
ล่วงหน้ำ สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรือ่ งดังกล่ำว ดังนี ้
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุน้ ที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอเรือ่ งเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม
และ/หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยอำจจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกันก็ได้
1.2 สัดส่วนกำรถือหุน้ ขัน้ ต่ำ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ
1.3 ต้องถือหุน้ ตำมสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 มำต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือนจนถึงวันทีเ่ สนอระเบียบวำระกำร
ประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริษัทฯ
2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุในระเบียบวาระการประชุม
เรือ่ งที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุม
1. เรือ่ งที่ขดั กับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่กำกับ
ดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีของบริษัท
2. เรือ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
3. เรือ่ งที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพำะ
4. เรือ่ งที่เป็ นธุรกิจปกติของบริษัท / เรือ่ งที่เป็ นอำนำจบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เว้นแต่เป็ นกรณีที่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผูถ้ ือหุน้
5. เรือ่ งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรแล้ว
6. เรือ่ งอื่น ๆ ที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริษัทฯ จะดำเนินกำรได้
7. เรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำแล้วในรอบ 12 เดือน ที่ผำ่ นมำ และเรือ่ งดังกล่ำว
ได้รบั มติสนับสนุนด้วยเสียงที่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยที่
ข้อเท็จจริงในเรือ่ งนัน้ ยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
8. เรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้
9. เรือ่ งที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1
10. เรือ่ งอื่นที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ไม่มคี วำมจำเป็ นที่จะต้องบรรจุเป็ นวำระ

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริษัทฯ
บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจำกัด
กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงคุณสมบัติดงั ต่อไปนี ้
1. มีอำยุไม่เกิน 65 ปี บริบรู ณ์
2. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่ำ 3 แห่ง
3. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย
4. ไม่เคยได้รบั โทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สดุ ให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจำกรำชกำร หรือองค์กร หรือหน่วยงำนของรัฐ หรือเอกชน ฐำนทุจริตต่อ
หน้ำที่
6. ไม่เป็ นข้ำรำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผูบ้ ริหำรท้องถิ่น
7. มีวฒ
ุ กิ ำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนหรือคุณสมบัติอื่น ทัง้ นี ้ ตำมที่บริษัทฯกำหนด
8. ต้องอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอ และทุม่ เทควำมสำมำรถอย่ำงเต็มทีเ่ พื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และพร้อมที่จะ
เข้ำร่วมกำรประชุมของบริษัทฯอย่ำงสม่ำเสมอ
9. ไม่กระทำกำรใดอันมีลกั ษณะเป็ นกำรเข้ำไปบริหำร หรือจัดกำรใด ๆ ในองค์กรอื่นในลักษณะที่มีผลบั่นทอน
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอือ้ ประโยชน์ให้บคุ คล หรือนิติบคุ คลใด ๆ ไม่วำ่ จะทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผูอ้ ื่น
4. ระยะเวลาการใช้สิทธิ
กำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
บริษัทฯ สำมำรถดำเนินกำรได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1-28 กุมภำพันธ์ 2564
5. เอกสารที่ใช้ในการเสนอเรื่องหรือชื่อบุคคล
- กรณีเสนอวำระประชุม – ผูถ้ ือหุน้ กรอกรำยละเอียดใน “แบบฟอร์มขอเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำร
ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564” พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนทีเ่ กี่ยวข้อง
- กรณีเสนอชื่อบุคคล - ผูถ้ ือหุน้ กรอกรำยละเอียดใน “แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ น
กรรมกำรในกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564” พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
6. วิธีการในการเสนอเรื่องหรือชือ่ บุคคล
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติตำมข้อ 1. ต้องนำเสนอเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยกำรจัดทำเป็ นหนังสือพร้อมข้อมูลที่กำหนด
ในข้อ 5. และนำส่งทำง email ถึงเลขำนุกำรบริษัทที่ apinya.b@sgfcap.com พร้อมส่งต้นฉบับเอกสำรมำยังบริษัทฯ
โดยจดหมายลงทะเบียน ถึง
ฝ่ ำยบุคคล / เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 121 ชัน้ 4 อำคำรดับบลิวทีเอชโฮลดิงส์
ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
บริษัทฯ จะขอรับเฉพาะเอกสารที่มาถึงบริษัทภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น และบริษัทขอสงวน
สิทธิที่จะไม่รบั พิจำรณำเรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ เสนอในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ กรอกข้อมูล หรือแนบเอกสำรหลักฐำนไม่ถกู ต้องครบถ้วน
หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สำมำรถติดต่อได้

แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
ชื่อ-นามสกุลผูถ้ อื หุน้ _________________________________________________________________________
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั _______________________________________________________________________________
โทรศัพท์ __________________ โทรศัทพ์มอื ถือ___________________ E-mail___________________________
จานวนหุน้ SGF ทีถ่ อื ครอง ___________________________________หุน้ ณ วันที_่ _______________________
มีความประสงค์จะเสนอให้เพิม่ วาระการประชุมดังนี้
_________________________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์
[ ] เพื่อทราบ
[ ] เพื่ออนุมตั ิ
เหตุผลและประโยชน์ทค่ี าดว่าบริษทั จะได้รบั

[ ] เพื่อพิจารณา

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ข้อมูลอื่นทีจ่ าเป็ นต่อการตัดสินใจ
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
เอกสารหลักฐานของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งแนบพร้อมแบบคาขอ
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือหนั งสือรับรองจากนายหน้ าค้า
หลักทรัพย์ หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่
[ ] กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่าง
ชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
[ ] กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช ย์ และสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ หนังสือเดิน ทาง (กรณี ชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานทีแ่ นบเพิม่ เติมถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้ทางบริษัทเปิ ดเผย
ข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงนาม ___________________________________ผูเ้ สนอ
วันที่ __________________________

แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564
ชื่อ-นามสกุลผูถ้ อื หุน้ _________________________________________________________________________
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั _______________________________________________________________________________
โทรศัพท์ __________________ โทรศัทพ์มอื ถือ___________________ E-mail___________________________
จานวนหุน้ SGF ทีถ่ อื ครอง ___________________________________หุน้ ณ วันที_่ _______________________
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ดังนี้
_________________________________________________________________________________________
เอกสารหลักฐานของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งแนบพร้อมแบบคาขอ
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ้ นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้ าค้า
หลักทรัพย์ หรือบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่
[ ] กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น ชาวต่าง
ชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
[ ] กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช ย์ และสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ หนังสือเดิน ทาง (กรณี ชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี านาจลงนามตามหนังสือรั บรองนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานทีแ่ นบเพิม่ เติมถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้ทางบริษัทเปิ ดเผย
ข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงนาม ___________________________________ผูเ้ สนอ
วันที่ __________________________

ประวัติของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อรับคัดเลือกเป็ นกรรมกำร ประจำปี 2564

รูปถ่าย

1. ชื่อ-นามสกุล ______________________________________________________________________
สัญชาติ ________________________วัน/เดือน/ปี เกิด ____________________________อายุ__________________ปี
2. ทีอ่ ยู่ _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________หมายเลขโทรศัพท์ __________________________
3. จานวนหุน้ SGF ทีถ่ อื ครอง ________________________________หุน้ ณ วันที_่ _____________________________
4. อาชีพ / สถานทีท่ างานปั จจุบนั ____________________________________________________________________
5. วุฒกิ ารศึกษา
ปี
_____________

สถาบันการศึกษา
_________________________________________________________________________

_____________

_________________________________________________________________________

6. ประวัตกิ ารทางาน
ปี
_____________

บริษทั /หน่วยงาน
_________________________________________________________________________

_____________

_________________________________________________________________________

_____________

_________________________________________________________________________

_____________

_________________________________________________________________________

7. สถานภาพการสมรส
ชื่อคู่สมรส ___________________________________________________ถือหุน้ จานวน____________________หุน้
ชื่อบุตร _____________________________________อายุ__________ปี ถือหุน้ จานวน____________________หุน้
_____________________________________อายุ__________ปี ถือหุน้ จานวน____________________หุน้
_____________________________________อายุ__________ปี ถือหุน้ จานวน____________________หุน้
8. การมีสว่ นได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
จากัด (มหาชน) (ในกรณีทม่ี สี ว่ นได้เสียโดยตรง หรือ โดยอ้อม โปรดระบุ ลักษณะของกิจกรรม และ ลักษณะส่วนได้เสียพร้อม
จานวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

9. การถือ หุ้นหรือร่ วมเป็ นกรรมการในบริษัทย่ อย บริษัท ร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ของ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิ ต อล จากัด
(มหาชน) (ในกรณีทม่ี กี ารถือหุน้ โปรดระบุช่อื บริษทั จานวนหุน้ ทีถ่ อื คิดเป็ นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานภาพของบริษทั
ทีถ่ อื หุน้ ว่าเป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน หรือในกรณีทเ่ี ป็ นกรรมการร่วมโปรดระบุช่อื บริษทั และสถานภาพ
ของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมเป็ นกรรมการ ว่าเป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
10. การถือหุน้ หรือเข้าร่วมเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการของบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (โปรดระบุช่อื ห้างหุน้ ส่วน/ชื่อบริษทั จานวนหุน้
ทีถ่ อื คิดเป็ นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจทีด่ าเนินการ)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อ
เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษทั
เอสจีเอฟ
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ประจาปี 2564 และขอรับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นความจริงทุก
ประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามทีก่ ฎหมายกาหนด

(ลงชื่อ) ................................................................... ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ
(
)
เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา
1. สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
2. สาเนาหลักฐานการศึกษา / การเข้าอบรมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ในกรณีทผ่ี ทู้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

หมายเหตุ บริษทั ฯ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดเท่านัน้

