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บริษัท ศิครินทร ์จ ากัด (มหาชน) 

แบบฟอรม์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 25641 

 

1. วนัท่ี  _______________________ 

2. ขอ้มลูทั่วไป 

ช่ือ – นามสกลุ (นาย, นาง, นางสาว) / บรษัิท __________________________________________________________________ 

กรุณาระบช่ืุอผูต้ดิตอ่ในกรณีท่ีเป็นบรษัิท ______________________________________________________________________ 

ท่ีอยู่ปัจจบุนัท่ีตดิตอ่ได ้

เลขท่ี ______________ หมูบ่า้น / อาคาร ____________________ หมูท่ี่ ____________ ตรอก/ซอย ______________________ 

ถนน ____________________________ ต าบล / แขวง __________________________ อ  าเภอ / เขต _____________________  

จงัหวดั __________________________ รหสัไปรษณีย ์__________________________ ประเทศ _________________________ 

โทรศพัท ์_________________________ โทรสาร _______________________ E – mail ________________________________ 

ท่ีอยู่ในตา่งประเทศ (กรณีบคุคลท่ีมไิดมี้สญัชาตไิทย ใหร้ะบท่ีุอยู่ท่ีตดิตอ่ไดใ้นต่างประเทศ) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

3. จ านวนหุน้ท่ีถือครอง _______________________ หุน้ 

4. วาระท่ีเสนอ 

4.1 วาระทั่วไป 

 เร่ืองท่ีเสนอ _________________________________________________________________________________________ 

 วตัถปุระสงค ์  [   ]  เพ่ือพจิารณา   [   ]   เพ่ือทราบ 

 รายละเอียดและเหตผุลประกอบ ________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

   [   ]   มีเอกสารประกอบ  [   ]   ไมมี่เอกสารประกอบ   

 
1 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุน้แตล่ะรายตอ้งกรอกแบบฟอรม์การเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และ

ลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 
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4.2 วาระการเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

รายละเอียดของบคุคลท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือเพ่ือรบัการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

-  ช่ือ – นามสกลุ _________________________________________________ 

-  สญัชาต ิ  _________________________________________________ 

-  วนั/เดือน/ปีเกิด _________________________________________________ 

- สถานภาพการสมรส [   ] โสด  [   ] สมรส [   ] หย่ารา้ง 

- คูส่มรสช่ือ  _________________________________________________ 

- ท่ีอยู่  _______________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 

- ต าแหน่ง/สถานท่ีท างานปัจจบุนั  ______________________________________________________________________ 

- วฒุิการศกึษา 

ปีท่ีส  าเรจ็  สถาบนั 

 

 ช่ือคณุวฒุิและสาขาวชิาเอก 

     

     

     

     

 

- ประวตักิารฝึกอบรมสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 [   ]  ไมเ่คย [   ]  เคย หลกัสตูร ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

ส าหรบัตดิรูปสี 

ขนาด 2 นิว้ 
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- ประวตักิารท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ตัง้แต ่พ.ศ. ถึง พ.ศ.  บรษัิท 

 

 ต าแหน่ง 

     

     

     

     

 

- การถือหุน้ในบรษัิท ศคิรนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) 

[   ]  ไมมี่  [   ]  มี จ  านวน _______________________ หุน้ ณ วนัท่ี ____________________________ 

(รวมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง คือ คู่สมรสและบุตรทียั่งไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

 

5. เอกสารหลักฐานทีผู้่ถือหุน้ต้องแนบพร้อมใบขอเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

5.1 หลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูร้บัฝากทรพัยส์ินแสดงจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู่ หรือ

ส  าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

[   ]  ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้  [   ]  ไมไ่ดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้ 

5.2 หลกัฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้ทกุรายท่ีรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

กรณีบคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณีนิตบิคุคล 

ส าเนาหนงัสือรบัรองนิตบิคุคลซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

[   ]  ไดแ้นบหลกัฐานการแสดงตน  [   ]  ไมไ่ดแ้นบหลกัฐานการแสดงตน 
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5.3 หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัฐานทางการศกึษา การฝึกอบรม ประวตักิารท างาน เอกสารหลกัฐานการถือครองหุน้ เป็นตน้ 

[   ]    ไดแ้นบหนงัสือยินยอมและเอกสาร [   ]   ไมไ่ดแ้นบหนงัสือยินยอมและเอกสาร 

6. ค ารับรอง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูขา้งตน้ และเอกสารหลกัฐานประกอบต่างๆ ท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือฉบบันีถู้กตอ้งครบถว้น 

และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวไดเ้พ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้ง

ลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

ลายมือช่ือ ___________________________________ ผูถื้อหุน้ 

           (                                                               )         
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หนังสือยินยอม2 
 

 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว _____________________________________________ ซึ่งเป็นบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ

ใหเ้ขา้รบัการพจิารณาเพ่ือด ารงต  าแหน่งกรรมการบรษัิท โดย ___________________________________________ (“ผูถื้อหุน้”) 

ตกลงใหค้วามยินยอมใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือเพ่ือรบัการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และตกลงท าหนา้ท่ีกรรมการของบรษัิท หาก

ไดร้บัการเลือกตัง้จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ คณุสมบตัิและรายละเอียดของขา้พเจา้ตามท่ีระบุโดยผูถื้อหุน้ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบ

ตา่งๆ ท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือฉบบันี ้ถกูตอ้งและเป็นจริงทุกประการ และขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูมี้คณุสมบตัิท่ีพึงมี และไม่มี

คณุสมบตัติอ้งหา้มส าหรบัการเป็นกรรมการ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายเก่ียวกับบริษัทท่ีมี

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษัิท 

  

     ลายมือช่ือ __________________________________ บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 

                                  (                                                               ) 

      วนัท่ี _______________________________________ 

 

 

2 ใชส้  าหรบักรอกเฉพาะวาระการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพจิารณาด ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทเท่านัน้ 
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บริษัท ศิครินทร ์จ ากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑก์ารใหส้ิทธิผู้ถือหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณา

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้  

ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค ์

 บรษัิท ศคิรนิทร ์จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ส่งเสริมการก ากับ

ดแูลกิจการท่ีดี จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้สว่นรว่มในการเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่ส  าคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการบรษัิทลว่งหนา้ก่อนท่ีจะมีการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ขึน้ เพ่ือคณะกรรมการบริษัทจะไดพ้ิจารณากลั่นกรอง และเตรียมความ

พรอ้มเพ่ือน าวาระท่ีผูถื้อหุน้เสนอมานัน้ก าหนดเป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบรษัิทตอ่ไป 

 

หลักเกณฑแ์ละวธีิปฏบัิตใินการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีประสงคจ์ะเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณา

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือ

หลายรายท่ีถือหุน้รวมกนัแลว้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท 

2. เงือ่นไขการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัท 

2.1 ผูถื้อหุน้จะตอ้งเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพ่ือ

บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้โดยใชแ้บบฟอรม์ท่ีบริษัทจัดไวใ้ห้ ทัง้นี ้กรณีผู้

ถือหุน้มีมากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบฟอรม์การเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการ

พจิารณาด ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท เพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และลงลายมือช่ือ แลว้รวบรวม

สง่เป็นชดุเดียวกนั 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเสนอวาระจะตอ้งระบุช่ือ นามสกุลของผูถื้อหุน้ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัทต์ิดต่อ จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ีเสนอ

วาระ รวมทัง้รายละเอียดอ่ืนๆ ใหค้รบถว้น 
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3. วาระทีมี่สิทธิเสนอ ไดแ้ก่ 

ส่วนที ่1  วาระทั่วไป 

 ระบช่ืุอวาระ พรอ้มรายละเอียดและเหตผุลประกอบ 

ส่วนที ่2 วาระการเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 

1) ระบุรายละเอียดของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับพิจารณาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตาม

แบบฟอรม์ท่ีก าหนด 

2) บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้รบัการพจิารณาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิครบถว้นและ

ไมมี่คณุสมบตัติอ้งหา้มตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย 

- ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

- ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

- พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 

- ขอ้บงัคบับรษัิท 

4. การส่งแบบฟอรม์การเสนอวาระการประชุม แบบฟอรม์การเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานต่างๆ 

4.1 ผูถื้อหุ้นจะตอ้งจัดส่งตน้ฉบับแบบฟอรม์การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ท่ีผูถื้อหุ้นไดล้งลายมือช่ือแลว้ พรอ้ม

เอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ือประกอบการพจิารณา 

4.1.1 เอกสารหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทกุรายท่ีรวมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรือ

เอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

หรือผูร้บัฝากทรพัยส์นิแสดงจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ หรือส  าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.1.2 เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ทกุรายท่ีรวมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ 

1) กรณีบคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองส าเนา

ถกูตอ้ง 

2) กรณีนิตบิคุคล 

ส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือ

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอ้เสนอนี ้พรอ้มรบัรอง

ส าเนาถกูตอ้ง 
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4.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอช่ือให้เขา้รับการพิจารณาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตาม

แบบฟอรม์ท่ีบรษัิทจดัไวใ้หแ้ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัฐานทางการศกึษา การฝึกอบรม ประวตัิการท างาน 

เอกสารหลักฐานการถือหุน้ เป็นตน้ (เฉพาะวาระการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการบรษัิท) 

4.2 จัดส่งเอกสารอย่างครบถว้นและสมบูรณ์ตามขอ้ 4.1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

ตามท่ีอยู่ ดงันี ้

ส านักบริหาร 

บริษัท ศคิรินทร ์จ ากัด (มหาชน) 

976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

5. การพจิารณาการบรรจุข้อเสนอแนะเป็นวาระการประชุม และการพจิารณาการเสนอชือ่บุคคลเข้ารับการพจิารณา

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

5.1 การพจิารณาการบรรจขุอ้เสนอแนะเป็นวาระการประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูก้ลั่นกรองขอ้เสนอแนะก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาว่าจะ

บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้หรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาขอ้เสนอถือเป็น

ท่ีสดุ 

5.2 การพจิารณาการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพจิารณาด ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของบุคคลท่ี

ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รบัพจิารณาด ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิทก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา

วา่จะบรรจช่ืุอบคุคลนัน้ๆ ลงในวาระเลือกตัง้กรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้หรือไม ่และความเห็นของคณะกรรมการ

บรษัิทในการพจิารณาขอ้เสนอถือเป็นท่ีสดุ 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเฉพาะค าขอท่ีกรอกขอ้ความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณา

เพียงพอ และไดส้่งอย่างถูกตอ้งตามหลักเกณฑฉ์บบันี ้และเป็นเรื่องท่ีบริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผูถื้อหุ้น

โดยรวม และเป็นไปตามท่ีกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

กรณีคณะกรรมการบริษัทลงความเห็นไม่น าขอ้เสนอดงักล่าวบรรจุเป็นวาระหรือไม่เสนอช่ือบุคคลผูท่ี้ไดร้บัการ

เสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาในวาระเลือกตัง้กรรมการ จะตอ้งมีเหตผุล

พอสมควร พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลตอ่ผูถื้อหุน้ท่ีเสนอวาระหรือช่ือบคุคลตอ่ไป 


