บริษทั สยามราช จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอเรื#องเพือ# บรรจุเป็ นวาระการประชุมและ
เสนอชื#อบุคคลเพือ# เข้ ารับการพิจารณาเลือกตั.งเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
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หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผ้ ูถือหุ้นของบริษัท
เสนอเรื#องเพือ# บรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื# อบุคคลเพือ# เข้ ารับการพิจารณาเลือกตั.งเป็ นกรรมการ
หลักการและเหตุผล
บริ ษทั สยามราช จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ยึดมันในหลักการของการกํากับดูแลกิจการทีดี ในการ
เคารพในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน และส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ มีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกียวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั บริ ษทั จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระ
การประชุม และ/หรื อ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็ นกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจําปี ของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าบริ ษทั จึงได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิทีชัดเจนและโปร่ งใส ดังต่อไปนี4
1.หลักเกณฑ์ ทวั# ไป
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีจ# ะเสนอวาระและ/หรือเสนอชื# อบุคคล
เพือเป็ นการส่ งเสริ มสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย บริ ษทั จึงได้กาํ หนดคุณสมบัติของผูถ้ ือหุ น้ ทีจะเสนอเรื อง
เพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ และ/หรื อ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ให้นอ้ ยกว่าบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนี4
1. ต้องถือหุ ้นของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้
2. ต้องถือหุ ้นของบริ ษทั ตามสัดส่ วนทีกําหนดในข้อ 1 ต่อเนื องมาไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน และยังคงถือหุ น้
ในสัดส่ วนดังกล่าวในวันทีเสนอจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี นั4นๆ
เอกสารหลักฐานทีใ# ช้ ในการประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอืนจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อเอกสารประกอบเพิมเติม
ทีแสดงให้เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ มีคุณสมบัติตามทีบริ ษทั กําหนดไว้
2. หลักฐานแสดงตน ดังนี4
ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นนิติบุคคล :
สําเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
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หมายเหตุ กรณี ทีการเสนอโดยผูถ้ ือหุ น้ หลายรายรวมกัน ให้ผถู ้ ือหุ น้ รายแรกกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์ มทีเกียวข้องให้ครบถ้วน พร้อมลงชือไว้เป็ นหลักฐาน ส่ วนผูถ้ ือหุ น้ รายที 2 เป็ นต้นไป ให้กรอก
ข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของแบบฟอร์ มและลงชือไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม
แบบฟอร์ มและหลักฐานการถือหุ น้ พร้อมหลักฐานแสดงตน แล้วรวมส่ งเป็ นชุดเดียวกัน
3. แบบฟอร์ ม เพือช่วยให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถให้ขอ้ มูลทีจําเป็ นในการพิจารณาของบริ ษทั บริ ษทั จึง
กําหนดแบบฟอร์ มดังนี4
กรณี เสนอวาระการประชุม : โปรดกรอกเอกสารแนบ 1 “แบบขอเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ”
กรณี เสนอชือบุคคลเพือรับเลือกตั4งเป็ นกรรมการบริ ษทั : โปรดกรอกเอกสารแนบ 2 “แบบขอเสนอชือ
บุคคลเพือเข้ารับการเลือกตั4งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ” และเอกสาร
แนบ 2 (ก) “แบบข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั4งเป็ นกรรมการ”
กําหนดระยะเวลาการรับเรื#อง กรุ ณาส่ งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณามายังบริ ษทั ตั4งแต่
วันที 1- 22 กุมภาพันธ์ 2559
ช่ องทางการติดต่ อ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งเอกสารในช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี4
1. ทางอิเล็คโทรนิคส์เมลล์ โดยส่ งเอกสารในลักษณะไฟล์สแกนไปยังเลขานุการบริ ษทั ที
ir@siamrajplc.com
2. ทางโทรสาร โดยส่ งโทรสารมายังเลขานุการบริ ษทั ทีหมายเลข 02-743-5007-8 ระบุส่งถึง
คุณวัชรี อัตถากร เลขานุการบริ ษทั
3. ทางไปรษณี ย ์ โดยส่ งเอกสารต้นฉบับมายังทีอยูต่ ่อไปนี4
คุณวัชรี อัตถากร
สํานักงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามราช จํากัด (มหาชน)
เลขที 289/9 ม.10 ถ.รถรางสายเก่า ต.สําโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
การติดตามเรื#อง โปรดให้รายละเอียดการติดต่อกลับไว้ดว้ ย (ทีอยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมลล์) เพือความ
สะดวกในการสอบถามข้อมูลเพิมเติม และท่านสามารถติดตามการรับเรื องของท่านได้ที คุณชลิตยา
แก้ววรรณา ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-743-5010-25 ต่อ 5490
การส่ งเอกสารกรุ ณาระบุชือผูร้ ับให้ชดั เจน เพือป้ องกันการตกหล่นของเอกสาร
หมายเหตุ :
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2.หลักเกณฑ์ การพิจารณาวาระการประชุ มผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ น้ ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีกําหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์น4 ี สามารถเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ น
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี โดยมีเงือนไขและขั4นตอนดําเนินการดังนี4
1. จัดทําหนังสื อเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยกรอกข้อ
มูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ” (โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั )
2. วาระการประชุมต้องระบุโดยชัดแจ้งว่า เพืออนุมตั ิหรื อเพือทราบ
3. เมือคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื องทีเสนอดังกล่าว ให้บรรจุเข้าเป็ นวาระในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี พร้อมกับระบุวา่ เป็ นวาระทีเสนอโดยผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนเรื องทีไม่ผา่ นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.siamrajplc.com และแจ้งให้ทราบในทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ อีกครั4ง
เกณฑ์ ในการพิจารณาไม่ บรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมทีผูถ้ ือหุ น้ เสนอ ซึ ง
จะต้องไม่เป็ นไปตามเรื องดังต่อไปนี4 เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาเป็ นอย่างอืน และมติคณะกรรมการ
ให้ถือเป็ นทีสุ ด
1. เรื องทีขัดกับกฏหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงาน
ทีกํากับดูแลบริ ษทั หรื อขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
หรื อจรรยาบรรณทางธุ รกิจของบริ ษทั
2. เรื องทีเกียวกับการดําเนินธุ รกิจปกติของบริ ษทั และมีการกล่าวอ้างความไม่ปกติ โดยผูถ้ ือหุ น้ มิได้
แสดงเหตุอนั ควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรื องดังกล่าว
3. เรื องทีอยูน่ อกเหนืออํานาจทีบริ ษทั จะดําเนินการได้
4. เรื องทีผูถ้ ือหุ ้นได้เคยเสนอทีประชุมเพือพิจารณาแล้วในรอบสิ บสองเดือนทีผ่านมา และเรื องดังกล่าว
ได้รับเสี ยงสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั4งหมดของบริ ษทั
เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการเสนอครั4งใหม่ จะได้เปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที
นําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นในครั4งก่อน
5. เรื องทีเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั
6. เรื องทีบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการหรื อเริ มดําเนิ นการไปแล้ว
7. เรื องทีผูถ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อเอกสารหลักฐาน
เพือประกอบการ เสนอไม่ชดั เจนคลุมเครื อ หรื อมีขอ้ ความไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
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8. เรื องทีคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าเป็ นเรื องทีอยูภ่ ายในขอบอํานาจการบริ หารจัดการของ
คณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นกรณี ทีก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุ น้
โดยรวม
9. เรื องทีคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั หรื อไม่มีความ
จําเป็ นต้องบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการมีเหตุผลทีสมควรและสามารถอธิ บายผูถ้ ือหุ น้
ได้
10. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ น้ ทีเสนอเรื องมาไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษทั กําหนด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษทั กําหนดไว้ในเรื องดังกล่าว
3. หลักเกณฑ์ ในการเสนอชื# อบุคคลเพือ# รับเลือกตั.งเป็ นกรรมการบริษัท
ผูถ้ ือหุ น้ ควรพิจารณาว่า บุคคลทีได้รับการเสนอชือเพือรับการเลือกตั4งเป็ นกรรมการ ควรเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถในทางใดทางหนึงทีสําคัญต่อธุ รกิจของบริ ษทั หรื อเป็ นผูท้ ีมีความรู ้ในสายงานทีจะช่วยในการ
พัฒนาธุ รกิจของบริ ษทั อีกทั4งสามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างเต็มที ไม่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ใด หรื อ
บริ ษทั ย่อยใดเครื อเดียวกันกับบริ ษทั ใดๆ ทีประกอบธุ รกิจแข่งขันกับบริ ษทั และเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการได้
อย่างสมําเสมอ และมีส่วนร่ วมในการประชุมอย่างสร้างสรรค์มีประวัติการทํางานและจริ ยธรรมทีดีงาม
ผูถ้ ือหุ น้ ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีกําหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์น4 ี สามารถเสนอชือบุคคลเพือรับการ
พิจารณาเลือกตั4งเป็ นกรรมการ โดยมีเงือนไขและขั4นตอนดําเนินการดังนี4
1. จัดทําแบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษทั โดยกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอชื อบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตั4งเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ประจําปี ” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้จากเซ็บไซต์ของบริ ษทั )
2. บุคคลทีได้รับการเสนอชือเพือรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็ นกรรมการ จะต้องกรอกข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนใน “ แบบข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั4งเป็ น
กรรมการ” พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าวเพือเป็ นการยืนยันว่ายินยอมให้เสนอชื อเพือรับการ
พิจารณาเลือกตั4งเป็ นกรรมการของบริ ษทั และรับรองว่าข้อมูลทีให้น4 นั ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นความ
จริ งทุกประการ พร้อมทั4งยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวได้
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผูท้ ีได้รับการเสนอชื อคนอืนๆ เพือให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณานําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเป็ นอย่างอืน
4. ผูท้ ีจะถูกเสนอชือเพือเลือกตั4งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม และควรมี
ประสบการณ์การทํางานทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริ ษทั และต้องมีคุณสมบัติตามที
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอืนใด
ทีเกียวข้อง รวมถึงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
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คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อประกาศอืนใดที
เกียวข้องกําหนด
5. บุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บุคคลดังกล่าวจะได้รับการบรรจุชือในวาระการ
เลือกตั4งกรรมการ ส่ วนกรณี ทีไม่ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุ น้ ทีเป็ นผูเ้ สนอชื อทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั4งชี4 แจงผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ที
www.siamrajplc.com และแจ้งให้ทราบในทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอีกครั4ง
6. ผูถ้ ูกเสนอชือต้องสามารถรับตําแหน่งกรรมการได้ทนั ทีทีได้รับการเลือกตั4งจากทีประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั โดยไม่มีเงือนไข หรื อเงือนเวลาในการขอความยินยอมจากหน่วยงานใด
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