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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2558  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 

วัตถุประสงค ์
 

บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย  จ ากัด  (มหาชน) ค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ดังนั้นก่อนการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่
บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทล่วงหน้า เพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
 

1.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
 

 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.1  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้  ตามหลักเกณฑ์ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 

1.2  ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่ก าหนดตามขอ้ 1.1 ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่อง
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ   

1.3  สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น ส าเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น 

 

2.  หลักเกณฑ์ในการเสนอ 
 2.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม    
 เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

 

(1)    เรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
 

(2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
 

(3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วย
เสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

 

(4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือ
เสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่ก าหนด 

 

(5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

(6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริงหรือมีข้อความ
คลุมเครือ 

 

(7) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมี
นัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
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(8) เรื่องที่ขัดกับกฏหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฏและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ  

 

(9) เรื่องซ่ึงตามปกติกฏหมายก าหนด ให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ด าเนินการ
ก าหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง 

 

(10) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(11) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 

 

(12) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ 

 2.2 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 
(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(2) มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี รอบรู้เศรษฐกิจระดับ

สากล และมีความรู้กฎหมายทั้งในประเทศและสากล เป็นต้น 
(3) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 

3.  วิธีการเสนอ 
  3.1  การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน  “ใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือโดยสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้จากเวบไซต์ http://www.singerthai.co.th/th/investor/ และหากเป็นการเสนอวาระโดย
ผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก พร้อมทั้งลงลายมือช่ือและรวม
เป็นชุดเดียวกัน 

(2) น าส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

 3.2 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก 
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558” 
(แบบ ข) และน าส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท  

    ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบ ก และ ข 
 

4.  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้ 
4.1   หลักฐานการถือหุ้น  
4.2   หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
4.3   เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบ ก และ ข 

http://www.singerthai.co.th/th/investor/
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5.  ช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้ 

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

5.2 จัดส่งต้นฉบับแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ
เอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทก าหนด พร้อมลงลายมือช่ือในเอกสาร แล้วส่งทางจดหมาย
ลงทะเบียนถึงบริษัท ภายในวันท่ี  31 ธันวาคม 2557 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ 

   คุณจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์ (เลขานุการบริษัท) 
   บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด  (มหาชน)  
   เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม  ช้ัน 17  
   ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500  

5.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02--352-4777 ต่อ 4727 

 
6.  ขั้นตอนการพิจารณา 

6.1 กรรมการอิสระ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ ก่อนจะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 

6.2 เรื่อง และ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุว่าเป็นวาระและ/หรือบุคคลที่ได้รับ
การเสนอจากผู้ถือหุ้น 

6. 3 เรื่อง และ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะชี้แจงให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท และประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 

  

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะน าเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไป
ตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก าหนด 
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ใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 – (แบบ  ก) 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ (นาย, นาง,นางสาว, บริษัท, อ่ืนๆ /นามสกุล)..................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้  
 เลขที่..................................................... หมู่บ้าน/อาคาร...........................................................................................  
 หมู่ที่...................................................... ตรอก/ซอย.................................................................................................. 
 ถนน...................................................... ต าบล/แขวง................................................................................................ 
 อ าเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์................................. 
 ประเทศ ...............................................โทรศัพท์........................................ .....โทรสาร..........................................
 E-mail: .................................................................................................................................................................... 
 ที่อยู่ต่างประเทศ  ( กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศ ) 
.....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
2.   ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  จ านวนหุ้น…………......................หุ้น  ณ วันที่......................... 
3.   เรื่องที่เสนอ:  …………………………………………………………………..……...       เพื่อพิจารณา     เพื่อทราบ 
      รายละเอียดและเหตุผล.................................................................................................................... ................................... 

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

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

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

4.    เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง 
       4.1   หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง    
            ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด    แนบหลักฐานการถือหุ้น 

 4.2  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ                 
       หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนาม 

        รับรองความถูกต้อง        แนบหลักฐานแสดงตน   ไม่แนบหลักฐานแสดงตน 
กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองของนติิบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกต้อง 

  โดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิตบิุคคลนัน้ๆ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว    
ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดนิทาง (กรณีเปน็ชาวต่างชาติ)  ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือดังกล่าว 
พร้อมทั้งลงนามรบัรองความ ถูกต้อง         แนบหลักฐานแสดงตน   ไม่แนบหลักฐานแสดงตน 

 4.3   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก พร้อมทั้ง  
   ลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ 
 
5.  บริษัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาไม่

ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
ก าหนด 

ค ารับรอง  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ 
 

               ลงช่ือ.............................................................ผู้ถือหุ้น 

          (                                                            ) 
       วันที่......................................................... 
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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2558 – (แบบ ข) 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................... เป็นผู้ถือหุน้ของ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย  จ ากัด 
(มหาชน) ทะเบียนหุน้เลขที่....................................... รวมจ านวน...................................หุ้น  อยู่บ้านเลขที่ ............................ 
ถนน.................................. ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................ 
หมายเลขโทรศัพท์................................................... E-mail (ถ้ามี) ........................................................... 
มีความประสงค์ขอเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น  ประจ าปี.................... ดังนี้ 

1. ช่ือ................................................................................................................................. 
เหตุผลที่เสนอ : ...................................................................................................................... 
มีประวัติโดยย่อ  วัน/เดือน/ปีเกิด........................................... อายุ........................ปี  เพศ.................................. 
  ถือหุ้น บรษิัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  จ านวน ..................................................... หุ้น 
การศึกษา: 
สถาบัน............................................................... วุฒิการศึกษา.............................................. 
สถาบัน............................................................... วุฒิการศึกษา.............................................. 
สถาบัน............................................................... วุฒิการศึกษา.............................................. 
ประสบการณ์ : 
บริษทั.................................................... ต าแหน่ง............................. ช่วงเวลา...................... 
บริษทั.................................................... ต าแหน่ง............................. ช่วงเวลา...................... 
บริษทั.................................................... ต าแหน่ง............................. ช่วงเวลา...................... 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบนั : 
บริษทั.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ (   )  กรรมการบริษัท  (  ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ  (   )  อ่ืนๆ.............................. 
บริษทั.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ (   )  กรรมการบริษัท  (  ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ  (   )  อ่ืนๆ.............................. 
บริษทั.............................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ (   )  กรรมการบริษัท  (  ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ  (   )  อ่ืนๆ.............................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิม่เติมถูกต้องทุกประการ 
 
  ลงช่ือ............................................................... ผู้ถือหุ้น 
           (............................................................) 
       วันที่ ......................................................... 

ข้าพเจ้า................................................................... บุคคลผู้ได้รบัการเสนอชื่อเปน็กรรมการตามหนังสือนี้  ยินยอมและ
รับรองว่ามีคุณสมบัตคิรบถ้วน  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบรษิัทฯ รวมทั้งยอมรบัการปฏบิัติตามการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดขีองบรษิัทฯ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 
    ลงช่ือ.............................................................. บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
            (............................................................) 

                                        วันที่ ....................................................... 
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เอกสารหลักฐานและข้อก าหนดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา 
 
1.  เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอ 

1.1 หลักฐานการถือหุ้น  
[       ]   ได้แก่ ส าเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด    

1.2 หลักฐานการแสดงตน 
[       ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

[       ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนติิบคุคล  
- ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลง

ลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

2.  ข้อก าหนดเพิ่มเติมในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.  
 ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลใน “แบบ ข” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน และด าเนินการให้บุคคลที่ได้รับ

การเสนอช่ือกรอกข้อมูลใน “แบบ ข” ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือให้ความยินยอม แล้วแนบเอกสารหลักฐานที่
ก าหนดตามข้อ 1.1 และ 1.2 ของผู้ถือหุ้นและเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  

 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. 
 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลใน “แบบ ข” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วด าเนินการให้

บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือกรอกข้อมูลใน “แบบ ข” ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือให้ความยินยอม แล้วรวบรวม 
“แบบ ข” และเอกสารหลักฐานที่ก าหนดตามข้อ 1.1 และ 1.2 ของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมกับแนบ 
เอกสารหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  

 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  1. ต้องการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการมากกว่าหนึ่งคน 

 ผู้ถือหุ้นต้องจัดท า “แบบ ข” พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่ก าหนดตามข้อ 1.1 และ 
1.2 พร้อมกับ เอกสารหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ จ านวน 1 ชุด ต่อการเสนอช่ือกรรมการ 1 คน 

3.    บริษัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาไม่
ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
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เอกสารหลักฐานของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอ 
 
1. [       ] ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

 ชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง   
 [       ] ในกรณีที่มีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง

 ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. [       ] เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการท างาน และเอกสารประกอบ
 เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) 

3. บริษัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาไม่
ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 


