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หลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

เสนอเร่ืองเพ่ือพจิำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2564 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพจิำรณำแต่งต้ังเป็นกรรมกำร 

 

วตัถุประสงค์ 
 

บริษทั  ซิงเกอร์ประเทศไทย  จ ำกดั  (มหำชน) ค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุ้น และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
ดงันั้นก่อนกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้น เสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเห็นว่ำเป็นประโยชน์แก่
บริษทั เพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
บริษทัล่วงหนำ้ เพ่ือคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด 
 

1.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
 

 ผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิในกำรเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับกำร
พิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1.1  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ 4 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท โดยอำจเป็นผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้ ตำมหลักเกณฑ์ของ
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มำตรำ  89/28 

1.2  ถือหุน้บริษทัในสัดส่วนท่ีก ำหนดตำมขอ้ 1.1 ต่อเน่ืองเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอเร่ือง
เพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมหรือวนัท่ีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร   

1.3  สำมำรถแสดงหลกัฐำนกำรถือหุ้น เช่น ส ำเนำใบหุ้น หนังสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐำนจำก
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นตน้ 

 

2.  หลกัเกณฑ์ในกำรเสนอ 
 2.1 กำรเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม    
 เร่ืองท่ีบริษทัฯ จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 

 

(1)    เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
 

(2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษทัฯ จะด ำเนินกำรได ้
 

(3) เร่ืองที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และไดร้ับมติสนบัสนุนดว้ย
เสียงที่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ได้
เปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 

(4) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ให้ขอ้มูลหรือเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอหรือ
เสนอมำไม่ทนัภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 

(5) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
 

(6) เร่ืองท่ีเสนอหรือหลกัฐำนประกอบกำรเสนอของผูถื้อหุ้นนั้นมีขอ้ควำมท่ีไม่ตรงตำมควำมจริงหรือมีขอ้ควำม
คลุมเครือ 

 

(7) เร่ืองท่ีเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนเสียหำยอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
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(8) เร่ืองท่ีขดักบักฏหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฏและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนท่ีก ำกบั
ดูแลบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

 

(9) เร่ืองซ่ึงตำมปกติกฏหมำยก ำหนด ให้ตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำร
ก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมทุกคร้ัง 

 

(10) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ 
(11) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแลว้ 

 

(12) เร่ืองท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งบรรจุเป็นวำระ 

 2.2 การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามดงัน้ี 
(1) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั รวมทั้งหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) มีความรู้ความสามารถดา้นวิศวกรรม การตลาด การบริหาร การเงิน การบญัชี รอบรู้เศรษฐกิจระดับ

สากล และมีความรู้กฎหมายทั้งในประเทศและสากล เป็นตน้ 
(3) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 3 บริษทั รวมทั้งบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

 

3.  วธีิกำรเสนอ 
  3.1  กำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 

(1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. ต้องกรอกขอ้มูลใน  “ใบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระในกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้ งลงลำยมือช่ือโดยสำมำรถดำวน์โหลด
แบบฟอร์มไดจ้ำกเวบไซต ์http://www.singerthai.co.th/th/investor/ และหำกเป็นกำรเสนอวำระโดยผูถื้อหุ้น
มำกกว่ำหน่ึงรำย ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยกรอกรำยละเอียดของตนลงใน แบบ ก พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือและรวมเป็นชุด
เดียวกนั 

(2) น ำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสำรเพ่ิมเติมอื่นๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั 

  3.2 กำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 

ผูถื้อหุ้นสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษทัได ้โดยกรอก 
“แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งต้ังเป็นกรรมกำร ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564” 
(แบบ ข) และน ำส่งเอกสำรเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั  

    ท้ังน้ี สามารถดูรายละเอียดเพิม่เติมได้จากท้ายแบบ ก และ ข 
 

4.  เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ 

ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำดงัน้ี 
4.1   หลกัฐำนกำรถือหุน้  
4.2   หลกัฐำนกำรแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
4.3   เอกสำรเพ่ิมเติมของบุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือ 

 ท้ังน้ี สามารถดูรายละเอียดเพิม่เติมได้จากท้ายแบบ ก และ ข 

http://www.singerthai.co.th/th/investor/
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5.  ช่องทำงกำรรับเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ 

เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในเบ้ืองตน้ ผูถื้อหุ้นสำมำรถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอยำ่งไม่เป็นทำงกำรก่อนได ้โดยสำมำรถแจง้ผำ่นช่องทำงดงัน้ี 

5.1 แจง้อยำ่งไม่เป็นทำงกำรผำ่นจดหมำยอิเลก็ทรอนิคส์ (e-mail) ถึง suparapornp@singerthai.co.th 

5.2 จดัส่งตน้ฉบบัแบบเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งเป็นกรรมกำร แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร และ
เอกสำรหลกัฐำนท่ีครบถว้นถูกตอ้งตำมท่ีบริษทัก ำหนด พร้อมลงลำยมือช่ือในเอกสำร แลว้ส่งทำงจดหมำย
ลงทะเบียนถึงบริษทั ภำยในวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 ตำมท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 

   คุณศุภรำภรณ์ พงษนุ่์มกลู 
   บริษทั  ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั  (มหำชน)  
   เลขท่ี 72 อำคำร กสท โทรคมนำคม  ชั้น 17  
   ถนนเจริญกรุง  แขวงบำงรัก  เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ 10500  

5.3 หำกท่ำนมีขอ้สงสยัประกำรใด สำมำรถติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติมไดท่ี้ เบอร์โทรศพัท ์02-352-4777 ต่อ 4201 

 
6.  ขั้นตอนกำรพจิำรณำ 

6.1 กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูก้ลัน่กรองคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ เร่ืองท่ี
ผู ้ถือหุ้นเสนอ และคุณสมบัติของบุคคลท่ีผู ้ถือหุ้นเสนอในเบ้ืองต้นตามหลักเกณฑ์ ก่อนจะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาต่อไป 

6.2 เร่ือง และ/หรือบุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุว่าเป็นวาระและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
การเสนอจากผูถื้อหุน้ 

6.3 เร่ือง และ/หรือบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะช้ีแจงให้ทราบผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทั และประกาศในท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

  

ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะน าเสนอเฉพาะเร่ืองท่ีบริษทัเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม และเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 
 

 

 

 
  

mailto:suparapornp@singerthai.co.th
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ใบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 – (แบบ  ก) 
 
1.  ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือ (นำย, นำง,นำงสำว, บริษทั, อื่นๆ /นำมสกลุ)..................................................................................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั / ท่ีติดต่อได ้ 
 เลขท่ี..................................................... หมู่บำ้น/อำคำร...........................................................................................  
 หมู่ท่ี...................................................... ตรอก/ซอย.................................................................................................. 
 ถนน...................................................... ต ำบล/แขวง................................................................................................ 
 อ ำเภอ/เขต............................................. จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
 ประเทศ ...............................................โทรศพัท์.............................................โทรสำร..........................................
 E-mail: .................................................................................................. .................................................................. 
 ท่ีอยูต่่ำงประเทศ  ( กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชำติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่ำงประเทศ ) 
.....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
2.   ผูถื้อหุ้นของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  จ ำนวนหุ้น…………......................หุน้  ณ วนัท่ี......................... 
3.   เร่ืองท่ีเสนอ:  …………………………………………………………………..……...       เพื่อพิจำรณำ     เพื่อทรำบ 
      รำยละเอียดและเหตุผล.................................................................................................................... ................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................. 
       มีเอกสำรประกอบ      ไม่มีเอกสำรประกอบ 

4.    เอกสำรหลกัฐำนที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 
       4.1   หลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง    
            ประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั    แนบหลกัฐำนกำรถือหุน้ 

 4.2  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ  จะตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร                 
       หรือส ำเนำใบขบัข่ี หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง หรือส ำเนำใบต่ำงดำ้วท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งลงนำม 

        รับรองควำมถูกตอ้ง        แนบหลกัฐำนแสดงตน   ไม่แนบหลกัฐำนแสดงตน 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอำยไุม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองควำมถูกตอ้ง 

  โดยบุคคลผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวั    
ขำ้รำชกำร หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ)  ท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือดงักล่ำว 
พร้อมทั้งลงนำมรับรองควำม ถูกตอ้ง         แนบหลกัฐำนแสดงตน   ไม่แนบหลกัฐำนแสดงตน 

 4.3   ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระกำรประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกแบบ ก พร้อมทั้ง  
   ลงลำยมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกนัเพ่ือจดัส่งใหบ้ริษทัฯ 
 
5.  บริษัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ ในกรณีท่ีพบว่าข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาไม่

ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือบริษทัไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุ้นได ้รวมทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ี
ก าหนด 

ค ำรับรอง  ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้มูลและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบเพ่ิมเติม ถูกตอ้ง ครบถว้น และยินยอมให้บริษทัเปิดเผย
ขอ้มูล หรือเอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวได ้
 
               ลงช่ือ.............................................................ผูถื้อหุน้ 

          (                                                            ) 
       วนัท่ี......................................................... 
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แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 – (แบบ ข) 
 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว....................................................................... เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย  จ ากดั 
(มหาชน) ทะเบียนหุน้เลขท่ี....................................... รวมจ านวน...................................หุ้น  อยูบ่า้นเลขท่ี ............................ 
ถนน.................................. ต าบล/แขวง.................................. อ  าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั................................ 
หมายเลขโทรศพัท.์.................................................. E-mail (ถา้มี) ........................................................................................... 
มีความประสงค์ขอเสนอช่ือเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี.................... ดังนี ้

1. ช่ือ................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ : ...................................................................................................................... 
มีประวติัโดยยอ่  วนั/เดือน/ปีเกิด........................................... อาย.ุ.......................ปี  เพศ.................................. 
  ถือหุน้ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  จ านวน ..................................................... หุ้น 
การศึกษา: 
สถาบนั............................................................... วุฒิการศึกษา.............................................. 
สถาบนั............................................................... วุฒิการศึกษา.............................................. 
สถาบนั............................................................... วุฒิการศึกษา.............................................. 
ประสบการณ์ : 
บริษทั.................................................... ต าแหน่ง............................. ช่วงเวลา...................... 
บริษทั.................................................... ต าแหน่ง............................. ช่วงเวลา...................... 
บริษทั.................................................... ต าแหน่ง............................. ช่วงเวลา...................... 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบัน : 
บริษทั.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ (   )  กรรมการบริษทั  (  ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ  (   )  อ่ืนๆ.............................. 
บริษทั.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ (   )  กรรมการบริษทั  (  ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ  (   )  อ่ืนๆ.............................. 
บริษทั.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ (   )  กรรมการบริษทั  (  ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ  (   )  อ่ืนๆ.............................. 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในเอกสารน้ีและเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถูกตอ้งทุกประการ 
 
  ลงช่ือ............................................................... ผูถื้อหุน้ 
           (............................................................) 
       วนัท่ี ......................................................... 

ขา้พเจา้................................................................... บุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตามหนงัสือน้ี  ยินยอมและ
รับรองวา่มีคุณสมบติัครบถว้น  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ รวมทั้งยอมรับการปฏิบติัตามการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
    ลงช่ือ.............................................................. บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
            (............................................................) 

                                        วนัท่ี ....................................................... 
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เอกสารหลกัฐานและข้อก าหนดเพิม่เติมประกอบการพจิารณา 
 
1.  เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพร้อมแบบขอเสนอ 

1.1 หลกัฐานการถือหุน้  
[       ]   ได้แก่ ส าเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด    

1.2 หลกัฐานการแสดงตน 
[       ] กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

[       ] กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล  
- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ  านาจลง

ลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างชาติ) ของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือดงักล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.  ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
• กรณีผูถื้อหุน้รายเดียวและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1.  
 ผูถื้อหุ้นตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบ ข” ให้ครบถว้น พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และด าเนินการให้บุคคลท่ีไดรั้บ

การเสนอช่ือกรอกขอ้มูลใน “แบบ ข” ให้ครบถว้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือให้ความยินยอม แลว้แนบเอกสารหลกัฐานท่ี
ก าหนดตามขอ้ 1.1 และ 1.2 ของผูถื้อหุน้และเอกสารของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  

• กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. 
 ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบ ข” ให้ครบถว้น พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย  แลว้ด าเนินการให้

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกรอกขอ้มูลใน “แบบ ข” ให้ครบถว้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือให้ความยินยอม แลว้รวบรวม 
“แบบ ข” และเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนดตามขอ้ 1.1 และ 1.2 ของผูถื้อหุ้นทุกรายรวมส่งเป็นชุดเดียวกนัพร้อมกบัแนบ 
เอกสารหลกัฐานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  

• กรณีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการมากกวา่หน่ึงคน 

 ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท า “แบบ ข” พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และแนบเอกสารหลกัฐานที่ก าหนดตามขอ้ 1.1 และ 
1.2 พร้อมกบั เอกสารหลกัฐานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ จ านวน 1 ชุด ต่อการเสนอช่ือกรรมการ 1 คน 

3. บริษทัจะไม่พิจารณาระเบียบวาระท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ในกรณีท่ีพบวา่ขอ้มูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาไม่
ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือบริษทัไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ได ้รวมทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนด 
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เอกสารหลกัฐานของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอ 
 
1. [       ] ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

 ชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
 [       ] ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้ง

 ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. [       ] เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบติั ได้แก่ หลกัฐานการศึกษา ประวติัการท างาน และเอกสารประกอบ
 เพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) 

3. บริษทัจะไม่พิจารณาระเบียบวาระท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ในกรณีท่ีพบวา่ขอ้มูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาไม่
ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือบริษทัไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ได ้รวมทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนด 


