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หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

 
วัตถุประสงค 
 

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) คํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุน และเพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจจการท่ีดี 
ดังนั้น กอนการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทจึงเปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอเรื่องท่ีผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแกบริษัท เพื่อ
พิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด 
 
1.  คุณสมบัติของผูถือหุน 
 

  ผูถือหุนท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 

     1.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีมีสัดสวนการถือหุนอยางตอเนื่องไมนอยกวารอยละ 0.05 ของจํานวนหุนท่ีออกจําหนาย
แลวท้ังหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับ
จากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 12  เดือน และ 

 

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

 
2.  หลักเกณฑการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม 
     2.1  เรื่องท่ีบริษัทฯ จะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 

(1)    เรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุกิจปกติของบริษัท 
 

(2) เรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได 
 

(3) เรื่องท่ีเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวย
เสียงท่ีนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไมได
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

(4) เรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวน ใหขอมูลหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน ไมเพียงพอหรือ
เสนอมาไมทันภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

(5) เรื่องท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 

(6) เรื่องท่ีเสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถือหุนนั้นมีขอความท่ีไมตรงตามความจริงหรือมีขอความ
คลุมเครือ 

 

(7) เรื่องท่ีเปนอํานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เวนแตเปนกรณีท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายอยางมี
นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

 

(8) เรื่องท่ีขัดกับกฏหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฏและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีกํากับ
ดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ  

 

(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฏหมายกําหนด ใหตองไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถือหุนและบริษัทฯ ไดดําเนินการ
กําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้ง 

 

(10) เรื่องท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 
 

(11) เรื่องท่ีซ้ํากับเรื่องท่ีไดเสนอมากอนหนาแลว 
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2.2  ข้ันตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม 

(1)    ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองกรอกขอมูลใน  “ใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553” (แบบ ก) ใหครบถวน พรอมท้ังลงลายมือช่ือ และหากเปนการเสนอวาระ
โดยผูถือหุนมากกวาหนึ่งราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก พรอมท้ังลงลายมือช่ือ
และรวมเปนชุดเดียวกัน 

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

กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาใบขับข่ี หรือ

สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมท้ังลงนาม
รับรองความถูกตอง 

กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมี

อํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาใบขับข่ี หรือ

สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือดังกลาว 
พรอมท้ังลงนามรับรองความถูกตอง 

(3)    นําสงแบบ ก พรอมเอกสารหลักฐานท่ีบริษัทฯ กําหนด อยางไมเปนทางการกอนได โดยทางจดหมาย
อิเลคทรอนิคส (e-mail) ท่ี chank@singerthai.co.th และจัดสงตนฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียน
มายังสํานักงานประธานกรรมการ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 72 อาคาร กสท 
โทรคมนาคม ช้ัน 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันท่ี  31  ธันวาคม 2552   

 
  ท้ังนี้คณะกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอกอนจะนํา เสนอให 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เรื่องท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเปนระเบียบ
วาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมความเห็นของคณะกรรมการ สําหรับเรื่องที่ไมผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  บริษัทฯจะแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการใหผูถือหุน
ทราบพรอมช้ีแจงเหตุผลทางเว็บไซตของบริษัทตอไป 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเสนอเฉพาะเรื่องท่ีบริษัทเห็นวาเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม และ
เปนไปตามท่ีกฏหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกําหนด 
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ใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 
แบบ  ก 

 
1.  ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือ (นาย, นาง,นางสาว, บริษัท, อื่นๆ /นามสกุล)..................................................................................................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน / ท่ีติดตอได  
 เลขท่ี.....................................................หมูบาน/อาคาร...........................................................................................  
 หมูท่ี......................................................ตรอก/ซอย.................................................................................................. 
 ถนน......................................................ตําบล/แขวง................................................................................................ 
 อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................. 
 ประเทศ ...............................................โทรศัพท.............................................โทรสาร..........................................
 E-mail.................................................................................................................................................................... 
 ท่ีอยูตางประเทศ  ( กรณีบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทยใหระบุท่ีอยูท่ีติดตอไดในตางประเทศ ) 
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
2.  จํานวนหุนท่ีถือครอง................................................................... หุน  ณ วันท่ี................................................................. 
3.    เรื่องท่ีเสนอ       เพื่อพิจารณา     เพื่อทราบ 
      รายละเอียดและเหตุผล....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

  ขาราชการ หรือสําเนาใบขับข่ี หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมท้ัง    
  ลงนามรับรองความถูกตอง  กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน  
  3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ และสําเนาบัตรประจําตัว 
  ประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาใบขับข่ี หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว 
  ท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือดังกลาว พรอมท้ังลงนามรับรองความ ถูกตอง 

      แนบหลักฐานแสดงตน   ไมไดแนบหลักฐานแสดงตน 
 4.3   ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบ ก พรอมท้ัง  

   ลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเปนชุดเดียวกันเพื่อจัดสงใหบริษัทฯ 
5.   คํารับรอง ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกตอง ครบถวน และยินยอมใหบริษัท          
        เปดเผยขอมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได 
 
  ลงช่ือ................................................................ผูถือหุน       ลงช่ือ.............................................................ผูถือหุน 
                   (                                                                  )                         (                                                            ) 
 

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


