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หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552  

วัตถุประสงค 
 

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) คํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุน และเพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ดังนั้น กอนการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทจึงเปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอเรื่องที่ผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแกบริษัท เพื่อ
พิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด 
 
1.  คุณสมบัติของผูถือหุน 
 

  ผูถือหุนที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 

     1.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีสัดสวนการถือหุนอยางตอเนื่องไมนอยกวารอยละ 0.05 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนาย
แลวทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได และเปนการถือหุนอยางตอเน่ืองนับ
จากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 12  เดือน และ 

 

  1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน เชน หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน 

 
2.  หลักเกณฑการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม 
     2.1  เรื่องท่ีบริษัทฯ จะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 

(1)    เรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินธุกิจปกติของบริษัท 
 

(2) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได 
 

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

 

(4) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวน ใหขอมูลหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน ไมเพียงพอหรือ
เสนอมาไมทันภายในเวลาที่กําหนด 

 

(5) เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 

(6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถือหุนน้ันมีขอความที่ไมตรงตามความจริงหรือมีขอความ
คลุมเครือ 

 

(7) เรื่องที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายอยางมี
นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

 

(8) เรื่องที่ขัดกับกฏหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฏและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่กํากับ
ดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ  

 

(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฏหมายกําหนด ใหตองไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุนและบริษัทฯ ไดดําเนินการ
กําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้ง 

 

(10) เรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 
 

(11) เรื่องที่ซํ้ากับเรื่องที่ไดเสนอมากอนหนาแลว 
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2.2  ข้ันตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม 

(1)    ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองกรอกขอมูลใน  “ใบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552” (แบบ ก) ใหครบถวน พรอมท้ังลงลายมือชื่อ และหากเปนการเสนอวาระ
โดยผูถือหุนมากกวาหน่ึงราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก พรอมทั้งลงลายมือชื่อ
และรวมเปนชุดเดียวกัน 

(2)    จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะตองจัดสงใหบริษัทฯ พรอมกับแบบ ก ดังน้ี 
 (ก)  หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย 
        แหงประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
(ข)  เอกสารแสดงตนของผูถือหุน 

กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาใบขับข่ี หรือ

สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมทั้งลงนาม
รับรองความถูกตอง 

กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมี

อํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาใบขับข่ี หรือ

สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อดังกลาว 
พรอมทั้งลงนามรับรองความถูกตอง 

(3)    นําสงแบบ ก พรอมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กําหนด อยางไมเปนทางการกอนได โดยทางจดหมาย
อิเลคทรอนิคส (e-mail) ที่ chank@singerthai.co.th และจัดสงตนฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียน
มายังสํานักงานประธานกรรมการ  บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 72 อาคาร กสท 
โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่  31  ธันวาคม 2551   

 
  ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถือหุนเสนอกอนจะนําเสนอให 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเปนระเบียบ
วาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมความเห็นของคณะกรรมการ สําหรับเรื่องที่ไมผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  บริษัทฯจะแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการใหผูถือหุน
ทราบพรอมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซตของบริษัทตอไป 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะนําเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทเห็นวาเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม และ
เปนไปตามที่กฏหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกําหนด 
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ใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
(แบบ  ก) 

 
1.  ขอมูลท่ัวไป 
ชื่อ (นาย, นาง,นางสาว, บริษัท, อ่ืนๆ /นามสกุล)..................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน / ที่ติดตอได  
 เลขที่..................................................... หมูบาน/อาคาร...........................................................................................  
 หมูท่ี...................................................... ตรอก/ซอย.................................................................................................. 
 ถนน...................................................... ตําบล/แขวง................................................................................................ 
 อําเภอ/เขต............................................. จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................. 
 ประเทศ ...............................................โทรศัพท.............................................โทรสาร..........................................
 E-mail.................................................................................................................................................................... 
 ที่อยูตางประเทศ  ( กรณีบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยใหระบุท่ีอยูที่ติดตอไดในตางประเทศ ) 
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
2.  จํานวนหุนท่ีถือครอง................................................................... หุน  ณ วันที่................................................................. 
3.    เรื่องที่เสนอ       เพ่ือพิจารณา     เพื่อทราบ 
      รายละเอียดและเหตุผล....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

  ขาราชการ หรือสําเนาใบขับขี่ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมทั้ง    
  ลงนามรับรองความถูกตอง  กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน  
  3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสําเนาบัตรประจําตัว 
  ประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาใบขับขี่ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว 
  ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อดังกลาว พรอมทั้งลงนามรับรองความ ถูกตอง 

      แนบหลักฐานแสดงตน   ไมไดแนบหลักฐานแสดงตน 
 4.3   ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบ ก พรอมทั้ง  

   ลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเปนชุดเดียวกันเพ่ือจัดสงใหบริษัทฯ 
5.   คํารับรอง ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกตอง ครบถวน และยินยอมใหบริษัท          
        เปดเผยขอมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได 
 
  ลงชื่อ................................................................ผูถือหุน       ลงชื่อ.............................................................ผูถือหุน 
                (                                                                  )                  (                                                            ) 
 

        วันท่ี......................................................... 


