เรื่อง

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการ เป็ นการล่ วงหน้ าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565

เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรให้ บริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด
(มหาชน) (“บริ ษัท”) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท โดยมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
1. สัดส่วนการถือหุ้นขันต
้ ่าของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่ องเข้ าเป็ นวาระการประชุมหรื อชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการ ต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทที่ถือหุ้นและมีสิทธิ ออกเสียงอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิ ออกเสีย ง
ทังหมดของบริ
้
ษัท แต่จะเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้
2. รายละเอียดของข้ อมูลประกอบเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้ อ 1. ที่ประสงค์
จะเสนอเรื่ องเข้ าเป็ นวาระการประชุมหรื อชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท
โปรดกรอกข้ อ มูล ใน “แบบฟอร์ ม การขอเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุเข้ าเป็ น วาระการประชุม หรื อ ชื่ อ บุค คลเพื่ อ เข้ า รั บ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565” พร้ อมคารับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ที่ให้ มา
3. วิธีการเสนอเรื่ องหรื อชื่อบุคคล ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้ อ 1. ต้ องนาเสนอเรื่ องหรื อชื่อบุคคล
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยการจัดทาเป็ นหนังสือพร้ อมข้ อมูลที่กาหนดในข้ อ 2. และแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้น
ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อ ผู้รับฝากทรัพ ย์สิน แสดงจานวนหุ้นที่ถือ หรื อ สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
และนาส่งมายังบริ ษัท โดยจดหมายลงทะเบียน มายัง
นางสาววิภา นิลโสภณ
บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 20
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โดยบริ ษัทจะรับเฉพาะเรื่ องที่มาถึงบริ ษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 เท่านัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะนาเสนอเฉพาะเรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็ นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกาหนด

แบบฟอร์ ม
การขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุม หรือ การขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565

วันที่
ชื่อ – นามสกุลของผู้เสนอ
ที่อยู่

โทรศัพท์
โทรสาร
จานวนหุ้น FNS ที่ถือครอง

หุ้น

ณ วันที่

วาระที่ขอเสนอ

วัตถุประสงค์

(เพื่อทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรื อ เพื่อพิจารณา)

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
(หากเป็ นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ โปรดกรอกรายละเอียดในหน้ า 2-3 ด้ วย)
ข้ อมูลอื่นที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจ

ข้ าพเจ้ าขอรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลข้ างต้ น

ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น
(

)
หน้ า 1/3

ข้ อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการพิจารณาและคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
1.

ชื่อ – นามสกุล
สัญชาติ
วัน / เดือน / ปี เกิด

2.

อายุ

ปี

ที่อยู่
โทรศัพท์

3.

จานวนหุ้น FNS ที่ถือครอง

หุ้น

ณ วันที่

4.

อาชีพ / สถานที่ทางานปัจจุบนั

5.

วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบันการศึกษา

6.

ประวัติการทางาน

ปี

บริ ษัท / หน่วยงาน

7.

สถานภาพการสมรส
ชื่อคูส่ มรส

ถือหุ้นจานวน

หุ้น

ชื่อบุตร

ถือหุ้นจานวน

หุ้น

ถือหุ้นจานวน

หุ้น

ถือหุ้นจานวน

หุ้น

ถือหุ้นจานวน

หุ้น
หน้ า 2/3

1.

การมีสว่ นได้ เสียทางตรงและทางอ้ อมในบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ของบริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด
(มหาชน) (ในกรณี ที่ มี ส่ว นได้ เสี ย โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม โปรดระบุลัก ษณะของกิ จ กรรม และลัก ษณะส่ว นได้ เสี ย
พร้ อมจานวนเงินของผลได้ เสียโดยชัดแจ้ ง)

2.

การถือหุ้นหรื อร่วมเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ของบริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน) (ในกรณี
ที่มีการถือหุ้น โปรดระบุชื่อบริ ษัท จานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพ
ของบริ ษัทที่ถือหุ้นว่าเป็ นบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน หรื อในกรณีที่เป็ นกรรมการร่วม โปรดระบุชื่อบริ ษัท
และสถานภาพของบริ ษัทที่เข้ าร่วมเป็ นกรรมการว่าเป็ นบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน)

3.

การถื อ หุ้ น หรื อ เข้ าร่ ว มเป็ นหุ้ นส่ ว นในห้ างหุ้ นส่ ว น หรื อ เป็ นกรรมการของบริ ษั ท ที่ ป ระกอบกิ จ การอัน มี ส ภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน) (โปรดระบุชื่อห้ างหุ้ นส่วน / ชื่อบริ ษัท
จานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดาเนินการ)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลข้ างต้ น

ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น
(

)

หมายเหตุ: บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน) จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดเท่านัน้
หน้ า 3/3

