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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2556 

 
วตัถุประสงค์ 
 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) คาํนึงถึงความสําคญัของผูถื้อหุน้ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจจการท่ีดี 
ดงันั้น ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษทั เพื่อ
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด 
 
1.  คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
 

  ผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 

     1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ท่ีมีสัดส่วนการถือหุน้อย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายแลว้
ทั้งหมดของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนบัจาก
วนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12  เดือน และ 

 

  1.2 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือบริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นตน้ 

 
2.  หลกัเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม 
     2.1  เร่ืองท่ีบริษทัฯ จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

(1)    เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุกิจปกติของบริษทั 
 

(2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัฯ จะดาํเนินการได ้
 

(3) เร่ืองที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และไดร้ับมติสนบัสนุนดว้ย
เสียงที่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ได้
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

(4) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ใหข้อ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอหรือ
เสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีกาํหนด 

 

(5) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชนต่์อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
 

(6) เร่ืองท่ีเสนอหรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุ้นนั้นมีขอ้ความท่ีไม่ตรงตามความจริงหรือมีขอ้ความ
คลุมเครือ 

 

(7) เร่ืองท่ีเป็นอาํนาจการบริหารจดัการของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมี
นยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

 

(8) เร่ืองท่ีขดักบักฏหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฏและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกาํกบั
ดูแลบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

 

(9) เร่ืองซ่ึงตามปกติกฏหมายกาํหนด ให้ตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและบริษทัฯ ไดด้าํเนินการ
กาํหนดเป็นวาระการประชุมทุกคร้ัง 

 

(10) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
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(11) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้ 
 

(12) เร่ืองท่ีคณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่ไม่มีความจาํเป็นตอ้งบรรจุเป็นวาระ 
 
2.2  ขั้นตอนการเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

(1)    ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งกรอกขอ้มูลใน  “ใบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556” (แบบ ก) ใหค้รบถว้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ และหากเป็นการเสนอวาระ
โดยผูถื้อหุน้มากกว่าหน่ึงราย ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ
และรวมเป็นชุดเดียวกนั 

(2)    จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะตอ้งจดัส่งใหบ้ริษทัฯ พร้อมกบัแบบ ก ดงัน้ี 
 (ก)  หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย ์
        แห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
(ข)  เอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
- สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสําเนาใบขบัข่ี หรือ

สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบต่างด้าวท่ียงัไม่หมดอายุของผูถื้อหุ้น พร้อมทั้ งลงนาม
รับรองความถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้

อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ 
- สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการหรือสําเนาใบขบัข่ี หรือ

สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือดังกล่าว 
พร้อมทั้งลงนามรับรองความถกูตอ้ง 

(3)    นําส่งแบบ ก พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีบริษัทฯ กําหนด อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยทางจดหมาย
อิเลคทรอนิคส์ (e-mail) ท่ี chank@singerthai.co.th และจดัส่งตน้ฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียน
มายังสํานักงานประธานกรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 72 อาคาร กสท 
โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวนัท่ี  20 มกราคม 2556   

 
  ทั้ งน้ีคณะกรรมการอิสระจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอก่อนจะนาํเสนอให้ 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะบรรจุเป็นระเบียบ
วาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สาํหรับเร่ืองที่ไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ  บริษทัฯจะแจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการใหผู้ถ้ือหุ้น
ทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลทางเวบ็ไซตข์องบริษทัต่อไป 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิที่จะนาํเสนอเฉพาะเร่ืองที่บริษทัเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม และ
เป็นไปตามท่ีกฏหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

 
 
 
 



           
                                   
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)               หน้า  3 / 3 

_______________________________________________________________________ 

  

ใบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 
แบบ  ก 

 
1.  ขอ้มูลทัว่ไป 
ช่ือ (นาย, นาง,นางสาว, บริษทั, อ่ืนๆ /นามสกลุ)..................................................................................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั / ท่ีติดต่อได ้ 
 เลขท่ี..................................................... หมู่บา้น/อาคาร...........................................................................................  
 หมู่ท่ี...................................................... ตรอก/ซอย.................................................................................................. 
 ถนน...................................................... ตาํบล/แขวง................................................................................................ 
 อาํเภอ/เขต............................................. จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
 ประเทศ ...............................................โทรศพัท.์............................................โทรสาร..........................................
 E-mail.................................................................................................................................................................... 
 ท่ีอยูต่่างประเทศ  ( กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ ) 
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
2.  จาํนวนหุน้ท่ีถือครอง................................................................... หุน้  ณ วนัท่ี................................................................. 
3.    เร่ืองท่ีเสนอ       เพือ่พิจารณา     เพื่อทราบ 
      รายละเอียดและเหตุผล....................................................................................................................................................... 

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

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

.............................................................................................................................................................................................. 
       มีเอกสารประกอบ      ไม่มีเอกสารประกอบ 

4.    เอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 
       4.1   หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง    
            ประเทศไทย หรือบริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
      แนบหลกัฐานการถือหุน้   ไม่แนบหลกัฐานการถือหุน้ 
    4.2  กรณีผู ้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัว                 

  ขา้ราชการ หรือสาํเนาใบขบัข่ี หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือสาํเนาใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทั้ง    
  ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน  
  3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ และสําเนาบตัรประจาํตวั 
  ประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการหรือสาํเนาใบขบัข่ี หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือสาํเนาใบต่างดา้ว 
  ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือดงักล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองความ ถูกตอ้ง 

      แนบหลกัฐานแสดงตน   ไม่ไดแ้นบหลกัฐานแสดงตน 
 4.3   ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบ ก พร้อมทั้ง  

   ลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกนัเพือ่จดัส่งใหบ้ริษทัฯ 
5.   คาํรับรอง ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิม่เติม ถกูตอ้ง ครบถว้น และยนิยอมใหบ้ริษทั          
        เปิดเผยขอ้มูล หรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 
 
  ลงช่ือ................................................................ผูถื้อหุน้       ลงช่ือ.............................................................ผูถื้อหุน้ 

                   (                                                                )                         (                                                            ) 
 

                  วนัท่ี......................................................... 


