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หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุน 

เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2557  
และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ 

 
วัตถุประสงค 
 

บริษัท  ซิงเกอรประเทศไทย  จํากัด  (มหาชน) คํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุน และเพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจจการที่ดี 
ดังนั้น กอนการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน บริษัทจึงเปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอเรื่องที่ผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแก
บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ
บริษัทลวงหนา  เพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด 
 
1.  คุณสมบัติของผูถือหุน 
 

 ผูถือหุนที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ
พิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการ จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1.1  เปนผูถือหุนของบริษัท ซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได ตามหลักเกณฑของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 

1.2  ถือหุนบริษัทในสัดสวนที่กําหนดตามขอ 1.1 ตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และตองถือหุนในวันที่เสนอเรื่อง
เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมหรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ   

1.3  สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน เชน สําเนาใบหุน หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน 

 
2.  หลักเกณฑในการเสนอ 
 2.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม    
 เรื่องที่บริษัทฯ จะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 
 

(1)    เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุกิจปกติของบริษัท 
 

(2) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได 
 

(3) เรื่องที่เคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวย
เสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไมได
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

(4) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวน ใหขอมูลหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน ไมเพียงพอหรือ
เสนอมาไมทันภายในเวลาที่กําหนด 

 

(5) เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 

(6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถือหุนนั้นมีขอความที่ไมตรงตามความจริงหรือมีขอความ
คลุมเครือ 

 

(7) เรื่องที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายอยางมี
นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 
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(8) เรื่องที่ขัดกับกฏหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฏและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่กํากับ
ดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ  

 

(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฏหมายกําหนด ใหตองไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุนและบริษัทฯ ไดดําเนินการ
กําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้ง 

 

(10) เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(11) เรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 

 

(12) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมมีความจําเปนตองบรรจุเปนวาระ 

 2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ 
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังนี้ 
(1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(2) มีความรูความสามารถดานวิศวกรรม การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี รอบรูเศรษฐกิจระดับ

สากล และมีความรูกฎหมายทั้งในประเทศและสากล เปนตน 
(3) ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท รวมทั้งบริษัทยอย และบริษัทรวม 

 
3.  วิธีการเสนอ 
  3.1  การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม 

(1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองกรอกขอมูลใน  “ใบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ” (แบบ ก) ใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมือช่ือโดยสามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมไดจากเวบไซต http://www.singerthai.co.th/th/investor/ และหากเปนการเสนอวาระโดย
ผูถือหุนมากกวาหนึ่งราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก พรอมทั้งลงลายมือช่ือและรวม
เปนชุดเดียวกัน 
(2) นําสงแบบฟอรมพรอมเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

 3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ 
ผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทได โดยกรอก 
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557” 
(แบบ ข) และนําสงเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท  

    ท้ังนี้ สามารถดูรายละเอยีดเพิ่มเติมไดจากทายแบบ ก และ ข 
 

4.  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ผูถือหุนตองแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้ 
4.1   หลักฐานการถือหุน  
4.2   หลักฐานการแสดงตนของผูถือหุน 
4.3   เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ 

 ท้ังนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากทายแบบ ก และ ข 
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5.  ชองทางการรับเร่ืองที่ผูถือหุนเสนอ 

เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในเบื้องตน ผูถือหุนสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการอยางไมเปนทางการกอนได โดยสามารถแจงผานชองทางดังนี้ 

5.1 แจงอยางไมเปนทางการผานจดหมายอิเล็กทรอนิคส (e-mail) ถึง chank@singerthai.co.th หรือ ผานโทรสาร
หมายเลข 02-236-4236 

5.2 จัดสงตนฉบับแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณา
แตงตั้งเปนกรรมการ แบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ และ
เอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองตามที่บริษัทกําหนด พรอมลงลายมือช่ือในเอกสาร แลวสงทางจดหมาย
ลงทะเบียนถึงบริษัท ภายในวันที่  31 ธันวาคม 2556 ตามที่อยูดังตอไปนี้ 

   คุณจันทรจิรา  กองทองสมุทร (เลขานุการบริษัท) 
   บริษัท  ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด  (มหาชน)  
   เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม  ช้ัน 17  
   ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500  

5.3 หากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ เบอรโทรศัพท 02--352-4777 ตอ 4727 
 
6.  ขั้นตอนการพิจารณา 

6.1 กรรมการอิสระ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูกลั่นกรองคุณสมบัติของผูถือหุน เรื่อง
ที่ผูถือหุนเสนอ และคุณสมบัติของบุคคลที่ผูถือหุนเสนอในเบื้องตนตามหลักเกณฑ กอนจะนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอไป 

6.2 เรื่อง และ/หรือบุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม
ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุวาเปนวาระและ/หรือบุคคลที่ไดรับ
การเสนอจากผูถือหุน 

6. 3 เรื่อง และ/หรือบุคคลที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะชี้แจงใหทราบผานเว็บไซตของ
บริษัท และประกาศในที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

  
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนําเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทเห็นวาเปนประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนโดยรวม และเปนไป
ตามที่กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกําหนด 
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ใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 – (แบบ  ก) 

 
1.  ขอมูลทั่วไป 
ช่ือ (นาย, นาง,นางสาว, บริษัท, อื่นๆ /นามสกุล)..................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน / ที่ติดตอได  
 เลขที่..................................................... หมูบาน/อาคาร...........................................................................................  
 หมูที่...................................................... ตรอก/ซอย.................................................................................................. 
 ถนน...................................................... ตําบล/แขวง................................................................................................ 
 อําเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................. 
 ประเทศ ...............................................โทรศัพท.............................................โทรสาร..........................................
 E-mail: .................................................................................................................................................................... 
 ที่อยูตางประเทศ  ( กรณีบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยใหระบุที่อยูที่ติดตอไดในตางประเทศ ) 
.....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
2.   ผูถือหุนของ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวนหุน…………......................หุน  ณ วันที่......................... 
3.   เรื่องที่เสนอ:  …………………………………………………………………..……...       เพื่อพิจารณา     เพื่อทราบ 
      รายละเอียดและเหตุผล....................................................................................................................................................... 

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

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

.............................................................................................................................................................................................. 
       มีเอกสารประกอบ      ไมมีเอกสารประกอบ 
4.    เอกสารหลักฐานที่ตองแนบพรอมแบบขอเสนอเรื่อง 
       4.1   หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหง    
            ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด    แนบหลักฐานการถือหุน 
 4.2  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา  จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ                 

       หรือสําเนาใบขับขี่ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมทั้งลงนาม 
        รับรองความถูกตอง        แนบหลักฐานแสดงตน   ไมแนบหลักฐานแสดงตน 

กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตอง 
  โดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว    

ขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ)  ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือดังกลาว 
พรอมทั้งลงนามรับรองความ ถูกตอง         แนบหลักฐานแสดงตน   ไมแนบหลักฐานแสดงตน 

 4.3   ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบ ก พรอมทั้ง  
   ลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเปนชุดเดียวกันเพื่อจัดสงใหบริษัทฯ 
 
5.  บริษัทจะไมพิจารณาระเบียบวาระที่ผูถือหุนเสนอ ในกรณีที่พบวาขอมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาไม

ครบถวน หรือไมถูกตอง หรือบริษัทไมสามารถติดตอผูถือหุนได รวมทั้งกรณีที่ผูถือหุนมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่
กําหนด 

คํารับรอง  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกตอง ครบถวน และยินยอมใหบริษัทเปดเผย
ขอมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได 
 
               ลงช่ือ.............................................................ผูถือหุน 

          (                                                            ) 
       วันที่......................................................... 
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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2557 – (แบบ ข) 
 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว....................................................................... เปนผูถือหุนของ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย  จํากัด 
(มหาชน) ทะเบียนหุนเลขที่....................................... รวมจํานวน...................................หุน  อยูบานเลขที่ ............................ 
ถนน.................................. ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................ 
หมายเลขโทรศัพท................................................... E-mail (ถามี) ........................................................... 
มีความประสงคขอเสนอชื่อเขาเปนกรรมการบริษัทในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน  ประจําป.................... ดังนี้ 

1. ช่ือ................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ : ...................................................................................................................... 
มีประวัติโดยยอ  วัน/เดือน/ปเกิด........................................... อายุ........................ป  เพศ.................................. 
  ถือหุน บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวน ..................................................... หุน 
การศึกษา: 
สถาบัน............................................................... วุฒิการศึกษา.............................................. 
สถาบัน............................................................... วุฒิการศึกษา.............................................. 
สถาบัน............................................................... วุฒิการศึกษา.............................................. 
ประสบการณ : 
บริษัท.................................................... ตําแหนง............................. ชวงเวลา...................... 
บริษัท.................................................... ตําแหนง............................. ชวงเวลา...................... 
บริษัท.................................................... ตําแหนง............................. ชวงเวลา...................... 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปจจุบัน : 
บริษัท.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ (   )  กรรมการบริษัท  (  ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ  (   )  อื่นๆ.............................. 
บริษัท.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ (   )  กรรมการบริษัท  (  ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ  (   )  อื่นๆ.............................. 
บริษัท.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ (   )  กรรมการบริษัท  (  ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ  (   )  อื่นๆ.............................. 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตองทุกประการ 
 
  ลงช่ือ............................................................... ผูถือหุน 
           (............................................................) 
       วันที่ ......................................................... 

ขาพเจา................................................................... บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตามหนังสือนี้  ยินยอมและ
รับรองวามีคุณสมบัติครบถวน  และไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัทฯ รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
    ลงช่ือ.............................................................. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 
            (............................................................) 

                                        วันที่ ....................................................... 
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เอกสารหลักฐานและขอกําหนดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา 
 
1.  เอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองแนบพรอมแบบขอเสนอ 

1.1 หลักฐานการถือหุน  
[       ]   ไดแก สําเนาใบหุน หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด    
1.2 หลักฐานการแสดงตน 

[       ] กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางชาติ) พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
- ในกรณีที่ผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

[       ] กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล  
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลง

ลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางชาติ) ของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือดังกลาว พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

2.  ขอกําหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ 
• กรณีผูถือหุนรายเดียวและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1.  
 ผูถือหุนตองกรอกขอมูลใน “แบบ ข” ใหครบถวน พรอมลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน และดําเนินการใหบุคคลที่ไดรับ

การเสนอชื่อกรอกขอมูลใน “แบบ ข” ใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมือช่ือใหความยินยอม แลวแนบเอกสารหลักฐานที่
กําหนดตามขอ 1.1 และ 1.2 ของผูถือหุนและเอกสารของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ  

• กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. 
 ผูถือหุนทุกรายตองกรอกขอมูลใน “แบบ ข” ใหครบถวน พรอมลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานทุกราย แลวดําเนินการให

บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อกรอกขอมูลใน “แบบ ข” ใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมือช่ือใหความยินยอม แลวรวบรวม 
“แบบ ข” และเอกสารหลักฐานที่กําหนดตามขอ 1.1 และ 1.2 ของผูถือหุนทุกรายรวมสงเปนชุดเดียวกันพรอมกับแนบ 
เอกสารหลักฐานของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ  

• กรณีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปน
กรรมการมากกวาหนึ่งคน 

 ผูถือหุนตองจัดทํา “แบบ ข” พรอมลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่กําหนดตามขอ 1.1 และ 
1.2 พรอมกับ เอกสารหลักฐานของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ จํานวน 1 ชุด ตอการเสนอชื่อกรรมการ 1 คน 

3.    บริษัทจะไมพิจารณาระเบียบวาระที่ผูถือหุนเสนอ ในกรณีที่พบวาขอมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาไม
ครบถวน หรือไมถูกตอง หรือบริษัทไมสามารถติดตอผูถือหุนได รวมทั้งกรณีที่ผูถือหุนมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนด 
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เอกสารหลักฐานของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อตองแนบพรอมแบบขอเสนอ 
 
1. [       ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

 ชาวตางชาติ) พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 [       ] ในกรณีที่มีการแกไขคํานําหนาช่ือ ชื่อ ชื่อสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมทั้ง

 ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
2. [       ] เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก หลักฐานการศึกษา ประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบ

 เพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถามี) 
3. บริษัทจะไมพิจารณาระเบียบวาระที่ผูถือหุนเสนอ ในกรณีที่พบวาขอมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาไม
ครบถวน หรือไมถูกตอง หรือบริษัทไมสามารถติดตอผูถือหุนได รวมทั้งกรณีที่ผูถือหุนมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนด 


