บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้ผ้ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชือบุคคลให้รบั การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้ า
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
เนืองด้วยบริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถ้ อื
หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายทีส าํ คัญในการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด ี คณะกรรมการบริษทั จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยของบริษทั เสนอเรืองเพือให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
บรรจุในระเบียบวาระการประชุมและเสนอชือบุคคลเพือ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า สําหรับการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 เพือความโปร่งใสและเป็ นไปเพือประโยชน์ ของบริษทั อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษทั จึงได้
กําหนดขัน1 ตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั นกรองระเบียบวาระการประชุมและการแต่งตัง1 กรรมการบริษทั ทีผ ถู้ อื หุน้ เสนอ
ดังนี1
ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ เสนอระเบียบวาระการประชุม/เสนอชื อบุคคลเพือรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริ ษทั
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ ะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชือบุคคลเพือ เป็นกรรมการบริษทั ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี1
1) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้และมีสดั ส่วนการถือหุน้ ไม่น้อยกว่า
60 ล้านหุน้ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของหุน้ ทีม สี ทิ ธิออกเสียงทัง1 หมดของบริษทั
2) ถือหุน้ บริษทั ในสัดส่วนทีก าํ หนดตาม 1) อย่างต่อเนืองมาไม่ตาํ กว่า 1 ปี และต้องถือหุน้ ในวันทีเ สนอระเบียบวาระ
การประชุมและ/หรือเสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการบริษทั
ข้อ 2. หลักเกณฑ์การเสนอเรืองเพือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
2.1 เรือ งทีจ ะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
1) เรือ งทีข ดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการหรือหน่วยงานทีก ํากับดูแล
บริษทั หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ การกํากับดูแลกิจการทีด ขี องบริษทั
2) เรือ งทีไ ม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั
3) เรือ งทีเ ป็ นไปเพือ ผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
4) เรืองทีเป็ นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษทั เว้นแต่เป็ นกรณีทกี ่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นัยสําคัญต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
5) เรือ งทีบ ริษทั ได้ดาํ เนินการแล้ว
6) เรือ งทีอ ยูน่ อกเหนืออํานาจทีบ ริษทั จะดําเนินการได้
7) เรือ งทีผ ถู้ อื หุน้ เคยเสนอต่อทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ พิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ า่ นมาและได้รบั มติสนับสนุนด้วยเสียง
ทีน ้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีม สี ทิ ธิออกเสียงทัง1 หมด โดยทีขอ้ เท็จจริงในเรืองนัน1 ยังไม่ได้เปลียนแปลง
อย่างมีนยั สําคัญ
8) เรือ งทีผ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องหรือไม่สามารถติดต่อได้
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9) เรือ งทีเ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เรือ งคุณสมบัตขิ องผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิเสนอระเบียบวาระ
การประชุม
2.2 ขัน1 ตอนในการพิจารณา
1) ผูถ้ อื หุน้ ทีม คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยใช้เอกสารแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี (แบบ ก.) ตามทีแ นบท้ายนี1 พร้อม
ข้อมูลประกอบทีจ ะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาและหลักฐานการถือหุ้นบริษัท โดยส่งเอกสารดังกล่าวทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนถึงเลขานุการบริษทั ระหว่างวันที 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 มกราคม 2560 ตามทีอ ยู่ดงั นี1
เลขานุการบริษทั
บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
87/2 อาคารซีอาร์ซที าวเวอร์ ชัน1 45 ออลซีซั นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2) เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลั นกรองในเบือ1 งต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษทั จะดําเนินการแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้น ทราบหรือ ดําเนิน การแก้ไขก่ อ นนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ พิจารณาความเหมาะสมของ
ระเบียบวาระการประชุมทีผ ถู้ อื หุน้ เสนอ ซึง จะต้องไม่มลี กั ษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั จะ
พิจารณาเป็ นอย่างอืน ทัง1 นี1 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษทั ถือเป็นทีส ดุ
3) เรือ งทีผ า่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
4) เรืองทีไ ม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2560 บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบทันทีหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในวันทําการถัดไป พร้อมทัง1
ชีแ1 จงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ที www.thaicapital.co.th
ข้อ 3. หลักเกณฑ์การเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั
3.1 คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ
บุคคลทีไ ด้รบั กํารเสนอชือเป็ นกรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี1
1) มีคุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการทีด ขี องบริษทั
ุ ทิ างการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน หรือคุณสมบัตอิ นื ทัง1 นี1 ตามทีบ ริษทั กําหนด
2) มีวฒ
3) ต้องอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มทีเ พือ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั โดยถือเป็ นหน้าที
และพร้อมทีจ ะเข้าร่วมการประชุมของบริษทั อย่างสมําเสมอ
4) ไม่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 บริษทั
3.2 ขัน1 ตอนในกํารพิจารณา
1) ผูถ้ อื หุน้ ทีม คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทําหนังสือเสนอชือบุคคลซึง มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามข้อ 3.1 เพือเป็ นกรรมการบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มเสนอชือบุคคลเพือเข้า ดํารง
ตําแหน่ งกรรมการ (แบบ ข.) ตามทีแนบท้ายนี1 พร้อมทัง1 เอกสารประกอบการพิจ ารณาด้านคุณสมบัติ ได้แ ก่
ประวัตกิ ารศึกษาและการทํางานของบุคคลทีไ ด้รบั การเสนอชือ ข้อมูลประกอบเพิม เติมทีจ ะเป็ นประโยชน์ต่อการ
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พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และหลักฐานการถือหุน้ บริษทั โดยส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษทั ระหว่างวันที 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 31 มกราคม 2560 ตามทีอ ยูท่ แี จ้งในข้อ 2.2
2) เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลั นกรองในเบือ1 งต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษทั จะดําเนินการแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือดําเนิน การแก้ไ ขก่อ นนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ พิจารณาความเหมาะสมตาม
กระบวนการสรรหากรรมการของบริษทั เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาเป็ นอย่างอืน ทัง1 นี1 คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริษทั ถือเป็ นทีส ดุ
3) บุคคลทีผ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะถูกบรรจุรายชือในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2560 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
4) บุคคลทีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบทันทีหลังจากการประชุม
คณะกรรมการบริษทั หรือในวันทําการถัดไป พร้อมทัง1 ชี1แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษทั ที www.thaicapital.co.th
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แบบ ก.
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
วันที
เลขทีบ ตั รประจําตัวประชาชน

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ทีอ ยูท่ สี ามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
E-mail address
จํานวนหุน้ ทีถ อื
1. วาระทีข อเสนอ

มือถือ

โทรสาร
หุน้ ณ วันที

วัตถุประสงค์/เหตุผล

2. วาระทีข อเสนอ

วัตถุประสงค์/เหตุผล

3. วาระทีข อเสนอ

วัตถุประสงค์/เหตุผล

ลงชือ

ผูถ้ อื หุน้
)

(

หมายเหตุ : โปรดแสดงหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานซึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษทั
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ออกให้

5

แบบ ข.
แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
วันที
เลขทีบ ตั รประจําตัวประชาชน

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ทีอ ยูท่ สี ามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
E-mail address
จํานวนหุน้ ทีถ อื

มือถือ

โทรสาร
หุน้ ณ วันที

มีความประสงค์เสนอชือ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง1 เป็ นกรรมการ
ของบริษทั ซึง มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษทั และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของ
บุคคลทีไ ด้รบั การเสนอชือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความในแบบ ข. นี1 หลักฐานการถือหุน้ หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทัง1 หมดถูกต้อง
ลงชือ

ผูถ้ อื หุน้
)

(

บุคคลทีไ ด้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการตามทีผ ถู้ อื หุน้ เสนอชือ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ข้างต้นยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษทั รวมทัง1 ยอมรับการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด ขี องบริษทั
ลงชือ

บุคคลทีไ ด้รบั การเสนอชือ
)

(

หมายเหตุ : โปรดแสดงหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษทั หลักทรัพย์หรือหลักฐานซึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ออกให้
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ข้อมูลบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
วันที
1. คําบอกกล่าวให้ความยิ นยอม
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เลขทีบ ตั รประจําตัวประชาชน
ทีอ ยูท่ สี ามารถติดต่อได้

สัญชาติ

โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
E-mail address
ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว
เสนอชือข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง1 เป็ นกรรมการของบริษทั ทัง1 นี1 ข้าพเจ้าได้สง่ ข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทีเ กีย วข้อง ดังนี1
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ชุด
2) สําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ชุด
3) สําเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ชุด
4) รูปถ่าย (1 หรือ 2 นิ1ว) 1 รูป
2. ประวัติ
1. ชือภาษาอังกฤษ
2. ชือ – ชือสกุลเดิม (กรณีเคยเปลีย นชือ-ชือสกุล)
3. วัน เดือน ปี เกิด
4. ถือหุน้ สามัญของบริษทั จํานวน
หุน้
5. สถานทีท าํ งานปจั จุบนั
ชือองค์กร/หน่วยงาน
ทีอ ยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
6. สถานภาพครอบครัว
( ) โสด
( ) สมรสแล้ว
( ) หย่า
ชือคูส่ มรส
ชือเดิม (ถ้ามี)
ถือหุน้ สามัญของบริษทั จํานวน
อาชีพ
ชือองค์กร/หน่วยงาน
จํานวนบุตรทีย งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

คน ดังต่อไปนี1
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(

) อืน ๆ
หุน้

(1) ชือ
ถือหุน้ สามัญของบริษทั จํานวน
(2) ชือ
ถือหุน้ สามัญของบริษทั จํานวน
(3) ชือ
ถือหุน้ สามัญของบริษทั จํานวน

วัน เดือน ปี เกิด
หุน้
วัน เดือน ปี เกิด
หุน้
วัน เดือน ปี เกิด
หุน้

7. คุณวุฒกิ ารศึกษา
ชือสถานศึกษา

วุฒกิ ารศึกษา

ปีทจี บการศึกษา

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ กีย วข้องกับตําแหน่งกรรมการ
ชือหลักสูตร

จัดหลักสูตร

ปีทเี ข้าร่วม

ั บนั (ย้อนหลัง 5 ปี)
9. ประสบการณ์การทํางานจนถึงปจจุ
ชือสถานทีท าํ งาน

ประเภทธุรกิจ

ตําแหน่ง

ตัง1 แต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)

10. ธุรกิจทีเ กีย วข้องกับท่าน (การเป็ นกรรมการหรือทีป รึกษาในนามบริษทั อืน หรือการถือหุน้ ในบริษทั อืนไม่ว่าจะเป็ นจํานวน
เท่าใดก็ตาม)
ชือธุรกิจ

จํานวนหุน้ ทีถ อื
(ร้อยละ)

ตําแหน่ง
ตัง1 แต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)
(ระบุอาํ นาจตามหนังสือรับรอง)
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11. ธุรกิจทีเ กีย วข้องกับคู่สมรสท่าน (การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืน หรือ การถือหุน้ ในบริษทั อืนเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุน้ ที
จําหน่าย)
ชือธุรกิจ

จํานวนหุน้ ทีถ อื
(ร้อยละ)

ตําแหน่ง
ตัง1 แต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)
(ระบุอาํ นาจตามหนังสือรับรอง)

12. ประวัตฟิ ้ องร้องหรือถูกฟ้องร้องดําเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)
ศาล

สถานะ
คดี
(โจทก์/จําเลย/ผูร้ อ้ ง) (แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย)

ข้อหาหรือ
ฐานความผิด

ทุนทรัพย์

ผลคดี

13. การมีส่วนได้เสียในบริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) ทัง1 ทางตรงและทางอ้อม (โปรดระบุลกั ษณะของ
กิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็ นจํานวนเงิน)

14. ข้าพเจ้าได้ยนื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้และชําระภาษี (ถ้ามี) ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมายภาษีอากร
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่ โปรดระบุ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชือ
(

ผูไ้ ด้รบั การเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
)
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