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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า 

เพือ่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2556 
 
วตัถุประสงค์ 
 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  คาํนึงถึงความสําคญัของผูถื้อหุ้น และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี ดงันั้น ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหนา้ข้ึน 
และเพื่อคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย  รวมทั้ งช่วยให้บริษทัสามารถปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  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. การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
 ขึน้ตอนและวธิีการ 

2.1 ผูท่ี้ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรมและมีจริยธรรมในการบริหารงาน 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑน้ี์ ตอ้งกรอกขอ้ความใน “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพือ่เลอืกตั้งเป็น
กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2556”   พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
ครบถว้น ดงัน้ี 
(1) หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทัศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(2) หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือ 

หนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี  พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณา (ถา้มี)  ส่งถึงเลขานุการบริษทั อยา่งไม่เป็น
ทางการก่อนได ้ โดยทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (e-mail) ท่ี chank@singerthai.co.th และจดัส่ง
ตน้ฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายงั  สาํนกังานประธานกรรมการ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั 
(มหาชน) เลขท่ี 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500  ภายในวนัที่  20 มกราคม 2556 
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2.3 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้ความใน  “แบบ

เสนอช่ือบุคคลเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2556” และลงช่ือร่วมกนัไวเ้ป็น
หลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผูถื้อหุน้เสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม
สามัญ ผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2556”  1 แบบต่อ 1 คน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั จะพิจารณา  กลัน่กรอง  คดัเลือก  รายช่ือบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้เสนอท่ี
มีคุณสมบติัเหมาะสม พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง และมีขอ้มูลเพียงพอ  ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณา  บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  จะไดรั้บการบรรจุช่ือในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษทัในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  สําหรับบุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุน้รับทราบพร้อม
ช้ีแจงเหตุผลทาง web site ของบริษทั หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
 
 

…………………………………………………………… 
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แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจาํปี…………… 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว....................................................................... เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย  จาํกดั 
(มหาชน) ทะเบียนหุน้เลขท่ี....................................... รวมจาํนวน...................................หุน้  อยูบ่า้นเลขท่ี ............................ 
ถนน.................................. ตาํบล/แขวง.................................. อาํเภอ/เขต.....................................จงัหวดั................................ 
หมายเลขโทรศพัท.์.................................................. E-mail (ถา้มี) ........................................................... 
มีความประสงคข์อเสนอช่ือเขา้เป็นกรรมการบริษทัในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี.................... ดงัน้ี 

1. ช่ือ................................................................................................................................. 
เหตุผลทีเ่สนอ : ...................................................................................................................... 
มีประวติัโดยยอ่  วนั/เดือน/ปีเกิด........................................... อาย.ุ.......................ปี  เพศ.................................. 
  ถือหุน้ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน ..................................................... หุน้ 
การศึกษา: 
สถาบนั............................................................... วุฒิการศึกษา.............................................. 
สถาบนั............................................................... วุฒิการศึกษา.............................................. 
สถาบนั............................................................... วุฒิการศึกษา.............................................. 
ประสบการณ์ : 
บริษทั.................................................... ตาํแหน่ง............................. ช่วงเวลา...................... 
บริษทั.................................................... ตาํแหน่ง............................. ช่วงเวลา...................... 
บริษทั.................................................... ตาํแหน่ง............................. ช่วงเวลา...................... 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : 
บริษทั.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ (   )  กรรมการบริษทั  (  ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ  (   )  อ่ืนๆ.............................. 
บริษทั.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ (   )  กรรมการบริษทั  (  ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ  (   )  อ่ืนๆ.............................. 
บริษทั.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ (   )  กรรมการบริษทั  (  ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ  (   )  อ่ืนๆ.............................. 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในเอกสารน้ีและเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูตอ้งทุกประการ 
 
  ลงช่ือ............................................................... 
           (............................................................) 
       วนัท่ี......................................................... 

ขา้พเจา้................................................................ บุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตามหนงัสือน้ี ยนิยอมและ
รับรองวา่มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ รวมทั้งยอมรับการปฏิบติัตามการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 
 
    ลงช่ือ............................................................... 
            (............................................................) 

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


