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หลักเกณฑก์ารใหส้ิทธิผู้ถือหุน้ 

เสนอเร่ืองเพือ่พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี  2565 
และเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 
วัตถุประสงค ์
 
บริษัท  ซิงเกอรป์ระเทศไทย  จ ำกดั  (มหำชน) ค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้ และเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี ดงันัน้ก่อนกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เห็นว่ำ
เป็นประโยชนแ์ก่บริษัท เพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รบักำร
พิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหนำ้ เพ่ือคดัสรรบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัท ตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษัทก ำหนด 
 
1.  คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิในกำรเสนอเรื่องเพ่ือพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขำ้รบักำร
พิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร จะตอ้งมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึง่ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 4 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได  ้ตำมหลกัเกณฑ์
ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มำตรำ  89/28 

1.2  ถือหุน้บริษัทในสดัส่วนท่ีก ำหนดตำมขอ้ 1.1 ต่อเน่ืองเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ี
เสนอเรื่องเพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมหรือวันท่ีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำ
แตง่ตัง้เป็นกรรมกำร   

1.3  สำมำรถแสดงหลกัฐำนกำรถือหุน้ เช่น ส  ำเนำใบหุน้ หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐำน
จำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นตน้ 

 
2.  หลักเกณฑใ์นการเสนอ 
 2.1 กำรเสนอเรื่องเพ่ือพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ    
 เรื่องท่ีบริษัทฯ จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุ 

(1)    เรื่องท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
(2) เรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ ำนำจท่ีบริษัทฯ จะด ำเนินกำรได ้
(3) เรื ่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และไดร้บัมติ

สน ับสนุนดว้ยเสียงที่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ที่มีส ิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ี
ขอ้เท็จจริงในเรื่องนัน้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส  ำคญั 

(4) เรื่องท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถว้น ใหข้อ้มูลหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถว้น ไม่
เพียงพอหรือเสนอมำไมท่นัภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

(5) เรื่องท่ีไมเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
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(6) เรื่องท่ีเสนอหรือหลกัฐำนประกอบกำรเสนอของผูถื้อหุน้นัน้มีขอ้ควำมท่ีไม่ตรงตำมควำมจริงหรือมี

ขอ้ควำมคลมุเครือ 
(7) เรื่องท่ีเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของบริษัทฯ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดควำมเดือดรอ้นเสียหำย

อย่ำงมีนยัส  ำคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 
(8) เรื่องท่ีขัดกับกฏหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฏและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ

หน่วยงำนท่ีก ำกบัดแูลบริษัทฯ หรือเรื่องท่ีไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  
(9) เรื่องซึ่งตำมปกติกฏหมำยก ำหนด ใหต้อ้งไดร้บักำรพิจำรณำจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้และบริษัทฯ ได้

ด  ำเนินกำรก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุทกุครัง้ 
(10) เรื่องท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ 
(11) เรื่องท่ีบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรแลว้ 
(12) เรื่องท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ไมม่ีควำมจ ำเป็นตอ้งบรรจุเป็นวำระ 

 2.2 กำรเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 

บคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร จะตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มดงันี  ้
(1) มีคุณสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลักษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำย

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท รวมทัง้หลกัเกณฑอ์ื่นๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) มีควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นวิศวกรรม กำรตลำด กำรบริหำร กำรเงิน กำรบญัชี รอบรูเ้ศรษฐกิจ
ระดบัสำกล และมีควำมรูก้ฎหมำยทัง้ในประเทศและสำกล เป็นตน้ 

(3) ไมค่วรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท รวมทัง้บริษัทย่อย และบริษัทรว่ม 
 

3.  วิธีการเสนอ 
  3.1  กำรเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ 

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1. ตอ้งกรอกขอ้มลูใน  “ใบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ” (แบบ ก) ใหค้รบถ้วน พรอ้มทั้งลงลำยมือช่ือโดย
สำมำรถดำวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดจ้ำกเวบไซต ์http://www.singerthai.co.th/th/investor/ และหำกเป็นกำร
เสนอวำระโดยผูถื้อหุน้มำกกวำ่หนึ่งรำย ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยกรอกรำยละเอียดของตนลงใน แบบ ก พรอ้มทัง้
ลงลำยมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 
(2) น ำสง่แบบฟอรม์พรอ้มเอกสำรเพ่ิมเตมิอ่ืนๆ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท 

  3.2 กำรเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 

ผูถื้อหุน้สำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตอ่คณะกรรมกำรบริษัทได ้โดย
กรอก “แบบเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น ประจ าปี 2565” (แบบ ข)  และน ำส่งเอกสำรเพ่ิมเติมอื่นๆ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรบริษัท  

    ทัง้นี ้สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากท้ายแบบ ก และ ข 
 

http://www.singerthai.co.th/th/investor/
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4.  เอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณา 

ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำดงันี ้
4.1   หลกัฐำนกำรถือหุน้  
4.2   หลกัฐำนกำรแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
4.3   เอกสำรเพ่ิมเติมของบคุคลผูไ้ดร้บักำรเสนอช่ือ 

 ทัง้นี ้สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากท้ายแบบ ก และ ข 
 

5.  ช่องทางการรับเร่ืองทีผู้่ถอืหุน้เสนอ 

เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในเบือ้งตน้ ผูถื้อหุน้สำมำรถเสนอเรื่องเพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำร
ประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอย่ำงไมเ่ป็นทำงกำรก่อนได ้โดยสำมำรถแจง้
ผ่ำนช่องทำงดงันี ้

5.1 แจง้อย่ำงไมเ่ป็นทำงกำรผ่ำนจดหมำยอิเลก็ทรอนิคส ์(e-mail) ถงึ suparapornp@singerthai.co.th 

5.2 จดัสง่ตน้ฉบบัแบบเสนอเรื่องเพ่ือพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รบักำร
พิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร แบบขอ้มลูของบุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำแต่งตัง้
เป็นกรรมกำร และเอกสำรหลักฐำนท่ีครบถ้วนถูกตอ้งตำมท่ีบริษัทก ำหนด พรอ้มลงลำยมือช่ือใน
เอกสำร แลว้สง่ทำงจดหมำยลงทะเบียนถงึบริษัท ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2564 ตำมท่ีอยู่ดงัตอ่ไปนี ้

   คณุศภุรำภรณ ์พงษน์ุ่มกลู 
   บริษัท  ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั  (มหำชน)  
   เลขท่ี 72 อำคำร กสท โทรคมนำคม  ชัน้ 17  
   ถนนเจริญกรุง  แขวงบำงรกั  เขตบำงรกั  กรุงเทพฯ 10500  

5.3 หำกท่ำนมีขอ้สงสยัประกำรใด สำมำรถติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติมไดท่ี้ เบอรโ์ทรศพัท ์02-352-4777 ต่อ 
4201 

 

6.  ขัน้ตอนการพจิารณา 

6.1 กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูก้ลั่นกรองคณุสมบัติของผูถื้อ
หุน้ เรื่องท่ีผูถื้อหุน้เสนอ และคุณสมบัติของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้เสนอในเบือ้งตน้ตำมหลกัเกณฑ ์ก่อนจะ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำตอ่ไป 

6.2 เรื่อง และ/หรือบคุคลท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะบรรจเุป็นระเบียบวำระกำร
ประชมุในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มควำมเห็นของคณะกรรมกำร โดยระบุว่ำเป็นวำระและ/หรือ
บคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอจำกผูถื้อหุน้ 

6.3 เรื่อง และ/หรือบุคคลท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะชีแ้จงใหท้รำบผ่ำน
เวบ็ไซตข์องบริษัท และประกำศในท่ีประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี 

 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะน ำเสนอเฉพำะเรื่องท่ีบริษัทเห็นว่ำเป็นประโยชนต์่อบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวม 
และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยและระเบียบตำ่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

 

mailto:suparapornp@singerthai.co.th
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ใบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 – (แบบ  ก) 

 
1.  ขอ้มลูทั่วไป 

ช่ือ (นำย, นำง,นำงสำว, บริษัท, อื่นๆ /นำมสกลุ)....................................................... ............................ท่ี
อยู่ปัจจบุนั / ท่ีติดตอ่ได ้ 
เลขท่ี..................................................... หมูบ่ำ้น/อำคำร...............................................................  
หมูท่ี่...................................................... ตรอก/ซอย........................................................................ 
ถนน...................................................... ต ำบล/แขวง...................................................................... 
อ ำเภอ/เขต........................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์...................... 

 ประเทศ ................................................... โทรศพัท.์...................................................................
โทรสำร...................................................... E-mail: ............................................................................ 
ท่ีอยู่ตำ่งประเทศ  ( กรณีบคุคลท่ีมิไดม้ีสญัชำติไทยใหร้ะบท่ีุอยู่ท่ีติดตอ่ไดใ้นตำ่งประเทศ ) 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

2.   ผูถื้อหุน้ของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) จ ำนวนหุน้……….........หุน้ ณ วนัท่ี..................... 

3.   เรื่องท่ีเสนอ:  ……………………………………………………………………………...………………..……...      
  เพ่ือพิจำรณำ     เพ่ือทรำบ 

      รำยละเอียดและเหตผุล 
 ............................................................................................................................. ......... 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
    มีเอกสำรประกอบ      ไมม่ีเอกสำรประกอบ 

4.   เอกสารหลักฐานทีต้่องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 

       4.1  หลักฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง    
           ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั   

  แนบหลกัฐำนกำรถือหุน้ 

4.2  กรณีผู้ถอืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา  จะตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ขำ้รำชกำร หรือส ำเนำใบขับข่ี หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง หรือส ำเนำใบต่ำงดำ้วท่ียงัไม่หมดอำยุของผูถื้อหุน้ 
พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง       
  แนบหลกัฐำนแสดงตน    ไมแ่นบหลกัฐำนแสดงตน 

 

 



           

      บริษัท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)             หน้ำ  5 / 8 

  

 

กรณีผู้ถอืหุน้เป็นนิตบุิคคล จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรบัรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรอง
ควำมถกูตอ้งโดยบคุคลผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวั    ขำ้รำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ)  ท่ียงัไม่หมดอำยุ
ของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือดงักลำ่ว พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง        
  แนบหลกัฐำนแสดงตน   ไมแ่นบหลกัฐำนแสดงตน 

4.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระกำรประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกแบบ ก พรอ้ม
ทัง้ลงลำยมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพ่ือจดัสง่ใหบ้ริษัทฯ 

 
5.  บริษัทจะไมพิ่จำรณำระเบียบวำระท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ในกรณีท่ีพบว่ำขอ้มลู และ/หรือ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

ไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือบริษัทไม่สำมำรถติดต่อผู้ถือหุน้ได ้รวมทัง้กรณีท่ีผูถื้อหุน้มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น
ตำมท่ีก ำหนด 

 
ค ารับรอง  ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้มลูและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบเพ่ิมเติม ถกูตอ้ง ครบถว้น และยินยอมให้บริษัท
เปิดเผยขอ้มลู หรือเอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วได ้
 
              ลงช่ือ.............................................................ผูถื้อหุน้ 

        (                                                          ) 
                  วนัท่ี......................................................... 
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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 – (แบบ ข) 

 
ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว............................................................. เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย  จ ำกดั 
(มหำชน) ทะเบียนหุน้เลขท่ี....................................... รวมจ ำนวน...................................หุน้  อยูบ่ำ้นเลขท่ี 
............................ ถนน.................................. ต ำบล/แขวง..................................อ ำเภอ/เขต............................จงัหวดั
................................หมำยเลขโทรศพัท.์.........................................E-mail (ถำ้มี) .................................. 
มีความประสงคข์อเสนอชื่อเขา้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น  ประจ าปี.................... ดังนี้ 

1. ช่ือ................................................................................................................................. 
เหตุผลที่เสนอ : ...................................................................................................................... 
มีประวตัิโดยยอ่  วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... อำย.ุ.......................ปี  เพศ........................ 
  ถือหุน้ บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวน ...................................... หุน้ 
การศึกษา: 
สถำบนั............................................................... วฒุิกำรศกึษำ.............................................. 
สถำบนั............................................................... วฒุิกำรศกึษำ.............................................. 
สถำบนั............................................................... วฒุิกำรศกึษำ.............................................. 
ประสบการณ ์: 
บรษัิท.................................................... ต ำแหนง่............................. ช่วงเวลำ...................... 
บรษัิท.................................................... ต ำแหนง่............................. ช่วงเวลำ...................... 
บรษัิท.................................................... ต ำแหนง่............................. ช่วงเวลำ...................... 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : 
บรษัิท.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมกำร (   )  กรรมกำรบรษัิท  (  ) กรรมกำรบรหิำร   (   ) กรรมกำรตรวจสอบ  (   )  อื่นๆ.............................. 
บรษัิท.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมกำร (   )  กรรมกำรบรษัิท  (  ) กรรมกำรบรหิำร   (   ) กรรมกำรตรวจสอบ  (   )  อื่นๆ.............................. 
บรษัิท.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมกำร (   )  กรรมกำรบรษัิท  (  ) กรรมกำรบรหิำร   (   ) กรรมกำรตรวจสอบ  (   )  อื่นๆ.............................. 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้ควำมในเอกสำรนีแ้ละเอกสำรประกอบเพิม่เติมถกูตอ้งทกุประกำร 
 
  ลงช่ือ............................................................... ผูถื้อหุน้ 
           (............................................................) 
       วนัท่ี ......................................................... 

ขำ้พเจำ้................................................................... บคุคลผูไ้ดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตำมหนงัสอืนี ้ ยินยอม
และรบัรองวำ่มีคณุสมบตัคิรบถว้น  และไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ รวมทัง้ยอมรบักำรปฏิบตัิ
ตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิทฯ จงึลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
 
    ลงช่ือ.............................................................. บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ 
            (............................................................) 

                                        วนัท่ี ....................................................... 
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เอกสารหลักฐานและข้อก าหนดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา 

1.  เอกสำรหลกัฐำนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบขอเสนอ 

1.1 หลกัฐำนกำรถือหุน้  
[       ]   ได้แก่ ส  ำเนำใบหุ้น หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด    

1.2 หลกัฐำนกำรแสดงตน 
[       ] กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณี
เป็นชำวต่ำงชำติ) พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

- ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักลำ่ว พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

[       ] กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล  
- ส ำเนำหนงัสือรบัรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองควำมถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้ีอ  ำนำจ

ลงลำยมือช่ือของนิติบุคคลนัน้ๆ 
- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณี

เป็นชำวต่ำงชำติ) ของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือดงักลำ่ว พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

2.  ขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมในกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 

 กรณีผูถื้อหุน้รำยเดียวและมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1.  
 ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบ ข” ใหค้รบถว้น พรอ้มลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และด ำเนินกำรใหบ้คุคลที่ไดร้บั

กำรเสนอช่ือกรอกขอ้มลูใน “แบบ ข” ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงลำยมือช่ือใหค้วำมยินยอม แลว้แนบเอกสำรหลกัฐำนที่
ก ำหนดตำมขอ้ 1.1 และ 1.2 ของผูถื้อหุน้และเอกสำรของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ  

 กรณีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1. 
 ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบ ข” ใหค้รบถว้น พรอ้มลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทกุรำย แลว้ด ำเนินกำรให้

บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือกรอกขอ้มลูใน “แบบ ข” ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงลำยมือช่ือใหค้วำมยินยอม แลว้รวบรวม 
“แบบ ข” และเอกสำรหลกัฐำนท่ีก ำหนดตำมขอ้ 1.1 และ 1.2 ของผูถื้อหุน้ทกุรำยรวมสง่เป็นชุดเดียวกนัพรอ้มกบัแนบ 
เอกสำรหลกัฐำนของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ  

 กรณีผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถว้นตำมขอ้ 1. ตอ้งกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำรมำกกวำ่หนึง่คน 

 ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำ “แบบ ข” พรอ้มลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และแนบเอกสำรหลกัฐำนที่ก ำหนดตำมขอ้ 1.1 และ 
1.2 พรอ้มกบัเอกสำรหลกัฐำนของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ จ ำนวน 1 ชุด ต่อกำรเสนอช่ือกรรมกำร 1 คน 

3. บรษัิทจะไมพ่ิจำรณำระเบียบวำระที่ผูถื้อหุน้เสนอ ในกรณีที่พบว่ำขอ้มลู และ/หรอื เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่
ครบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืบรษัิทไมส่ำมำรถติดตอ่ผูถื้อหุน้ได ้รวมทัง้กรณีที่ผูถื้อหุน้มีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตำมที่ก ำหนด 
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เอกสารหลักฐานของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชือ่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอ 
 
1. [       ] ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง  
  (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) พรอ้มทั้งลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง   
 [       ] ในกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว  
  พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2. [       ] เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ หลกัฐำนกำรศกึษำ ประวตัิกำรท ำงำน และเอกสำร 

  ประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท (ถำ้มี) 

3. บริษัทจะไมพิ่จำรณำระเบียบวำระท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ในกรณีท่ีพบวำ่ขอ้มลู และ/หรือ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
ไมค่รบถว้น หรือไมถ่กูตอ้ง หรือบริษัทไมส่ำมำรถติดตอ่ผูถื้อหุน้ได ้ รวมทัง้กรณีท่ีผูถื้อหุน้มคีณุสมบตัิไมค่รบถว้น
ตำมท่ีก ำหนด 


