
  บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)     Page 1 of 4 

   

     หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2555  

วัตถุประสงค   

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) คํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุน และเพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ดังน้ัน กอนการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทจึงเปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอเรื่องท่ีผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแก
บริษัท เพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด  

 1.  คุณสมบัติของผูถือหุน  

     ผูถือหุนท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี  

1.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีมีสัดสวนการถือหุนอยางตอเน่ืองไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนาย
แลว ท้ังหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได และเปนการถือหุนอยาง        
ตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน 
และ  

  1.2  สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน เชน หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานจากตลาดหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน  

 2.  หลักเกณฑการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม  

      2.1 เร่ืองท่ีบริษัทฯ จะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม  

(1) เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุกิจปกติของบริษัท  

(2) เร่ืองท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได  

(3) เร่ืองท่ีเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวย
เสียงท่ีนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยท่ีขอเท็จจริงในเร่ืองน้ันยังไมได
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  

(4) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวน ใหขอมูลหรือเอกสารหลกัฐานไมครบถวน ไมเพียงพอ
หรือเสนอมาไมทันภายในเวลาท่ีกําหนด  

(5) เร่ืองท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ  

(6) เร่ืองท่ีเสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถือหุนนั้นมีขอความที่ไมตรงตามความจริงหรือมี       
ขอความคลุมเครือ  

(7) เร่ืองท่ีเปนอํานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เวนแตเปนกรณีท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหาย    
อยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม  

(8) เร่ืองท่ีขัดกับกฏหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฏและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ี
กํากับดูแลบริษทัฯ หรือเรื่องท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงค และขอบังคับของบรษิัทฯ   

(9) เร่ืองซ่ึงตามปกติกฏหมายกําหนด ใหตองไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถือหุนและบริษัทฯ ได
ดําเนินการกําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้ง  

(10) เร่ืองท่ีเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
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(11) เร่ืองท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการแลว  

    (12) เร่ืองท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมมีความจําเปนตองบรรจุเปนวาระ 

2.2 ข้ันตอนการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม  

(1) ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1.  ตองกรอกขอมูลใน  “ใบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระใน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555”  (แบบ ก) ใหครบถวน พรอมท้ังลงลายมือชื่อ และหาก       

เปนการเสนอวาระโดยผูถือหุนมากกวาหน่ึงราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ 

ก พรอมท้ังลงลายมือช่ือและรวมเปน ชุดเดียวกัน  

  (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะตองจัดสงใหบริษัทฯ พรอมกับแบบ ก ดังน้ี  

(ก) หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด
หลักทรัพยแหง ประเทศไทย หรอืบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

(ข) เอกสารแสดงตนของผูถือหุน 

กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนา
ใบขับข่ี หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูถือ
หุน พรอมท้ังลงนามรับรองความถูกตอง  

กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล  

-  สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดย
บุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลน้ันๆ  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนา
ใบขับข่ี หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูมี
อํานาจลงลายมือช่ือดังกลาวพรอมท้ังลงนามรับรองความถูกตอง  

(3) นําสงแบบ ก พรอมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทฯ กําหนด อยางไมเปนทางการกอนได โดยทางจดหมาย
อิเลคทรอนิคส (E-mail) ที่ chank@singerthai.co.th และจัดสงตนฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียน
มายังสํานักงานประธานกรรมการ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 72 อาคาร กสท
โทรคมนาคม ช้ัน 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2554    

ท้ังน้ีคณะกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณากล่ันกรองเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอกอนจะนําเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะบรรจุเปนระเบียบ
วาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมความเห็นของคณะกรรมการสําหรับเรื่องที่ไมผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   บริษัทฯจะแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการใหผูถือ        
หุ นทราบพรอมช้ีแจงเหตุผลทางเว็บไซตของบริษัทตอไป 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเสนอเฉพาะเรื่องท่ีบริษัทเห็นวาเปนประโยชนตอบริษัทฯ และ   ผูถือหุนโดยรวม และเปนไป
ตามท่ีกฏหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกําหนด  
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ใบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

แบบ  ก 

1.   ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อ(นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อ่ืนๆ/นามสกุล)...........................................................................................................  

ท่ีอยูปจจุบัน / ท่ีติดตอได   

   เลขที่.....................................................หมูบาน/อาคาร................................................................................   

   หมูท่ี......................................................ตรอก/ซอย..................................................................................... 

   ถนน......................................................ตําบล/แขวง.................................................................................... 

   อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย...................... 

   ประเทศ  ...............................................โทรศัพท.............................................โทรสาร................................ 

   E-mail.................................................................................................. ..................................................... 

   ท่ีอยูตางประเทศ  ( กรณีบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทยใหระบุท่ีอยูท่ีติดตอไดในตางประเทศ )................................. 
................................................................................................................................................................................ 

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

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

2. จํานวนหุนที่ถือครอง...................................................................หุน ณ วันท่ี..........................................................  

3.  เร่ืองท่ีเสนอ       �เพ่ือพิจารณา     �เพ่ือทราบ 

      รายละเอียดและเหตุผล.......................................................................................................................................  

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

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

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

           � มีเอกสารประกอบ       �ไมมีเอกสารประกอบ  

4  เอกสารหลักฐานท่ีตองแนบพรอมแบบขอเสนอเรื่อง  

        4.1 หลกัฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพยแหง              
  ประเทศไทย หรอืบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

          � แนบหลักฐานการถือหุน   �ไมแนบหลักฐานการถือหุน  

4.2   กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ  

    หรือสําเนาใบขับข่ี หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูถือหน พรอมท้ังลงนาม
รับรองความถูกตอง กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน 
ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลน้ันๆ และสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน 
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หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาใบขับข่ี หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาวท่ียังไม
หมดอายุของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือดังกลาว พรอมท้ังลงนามรับรองความถูกตอง  

           � แนบหลักฐานแสดงตน   �ไมไดแนบหลักฐานแสดงตน  

   4.3 ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบ ก พรอมท้ัง    
 ลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเปนชุดเดียวกันเพ่ือจัดสงใหบริษัทฯ  

5.    คํารับรอง ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถกูตอง ครบถวน และยินยอมใหบริษัท        
เปดเผยขอมูล หรือเอกสารหลกฐานดังกลาวได  

  

ลงช่ือ.........................................................ผูถือหุน ลงช่ือ..........................................................ผูถอืหุน                             
(                                                       )                          (                                                    )  

                                  วันที......................................................... 


