บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565
25641
1. วันที่ _______________________
2. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ – นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) / บริษัท __________________________________________________________________
กรุณาระบุชื่อผูต้ ดิ ต่อในกรณีที่เป็ นบริษัท ______________________________________________________________________
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่ตดิ ต่อได้
เลขที่ ______________ หมูบ่ า้ น / อาคาร ____________________ หมูท่ ี่ ____________ ตรอก/ซอย ______________________
ถนน ____________________________ ตาบล / แขวง __________________________ อาเภอ / เขต _____________________
จังหวัด __________________________ รหัสไปรษณีย์ __________________________ ประเทศ _________________________
โทรศัพท์ _________________________ โทรสาร _______________________ E – mail ________________________________
ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบคุ คลที่มไิ ด้มีสญ
ั ชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้ในต่างประเทศ)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
3. จานวนหุน้ ที่ถือครอง _______________________ หุน้
4. วาระที่เสนอ
4.1 วาระทั่วไป
เรื่องที่เสนอ _________________________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์

[ ] เพื่อพิจารณา

[ ] เพื่อทราบ

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
[ ] มีเอกสารประกอบ
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[ ] ไม่มีเอกสารประกอบ

กรณีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และ

ลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
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4.2 วาระการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
- ชื่อ – นามสกุล

_________________________________________________

- สัญชาติ

_________________________________________________

- วัน/เดือน/ปี เกิด

_________________________________________________

- สถานภาพการสมรส [ ] โสด

[ ] สมรส

สาหรับติดรูปสี
ขนาด 2 นิว้

[ ] หย่าร้าง

- คูส่ มรสชื่อ

_________________________________________________

- ที่อยู่

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

- ตาแหน่ง/สถานที่ทางานปัจจุบนั ______________________________________________________________________
- วุฒิการศึกษา
ปี ที่สาเร็จ

สถาบัน

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

- ประวัตกิ ารฝึ กอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
[ ] ไม่เคย

[ ] เคย หลักสูตร ______________________________________________________________
______________________________________________________________
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- ประวัตกิ ารทางาน (ย้อนหลัง 5 ปี )
ตัง้ แต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.

บริษัท

ตาแหน่ง

- การถือหุน้ ในบริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
[ ] ไม่มี

[ ] มี จานวน _______________________ หุน้ ณ วันที่ ____________________________

(รวมผู้ทเี่ กี่ยวข้อง คือ คู่สมรสและบุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิตภิ าวะ)

5. เอกสารหลักฐานทีผ่ ู้ถือหุน้ ต้องแนบพร้อมใบขอเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
5.1

หลักฐานการถื อ หุ้น ได้แก่ หนังสือ รับรองจากบริษัทหลัก ทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่ นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สินแสดงจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ถืออยู่ หรือ
สาเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
[ ] ได้แนบหลักฐานการถือหุน้

5.2

[ ] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุน้

หลักฐานการแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีนิตบิ คุ คล
สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
[ ] ได้แนบหลักฐานการแสดงตน

[ ] ไม่ได้แนบหลักฐานการแสดงตน
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5.3

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่ อให้เข้ารับการพิจ ารณาเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึ กอบรม ประวัตกิ ารทางาน เอกสารหลักฐานการถือครองหุน้ เป็ นต้น
[ ] ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

[ ] ไม่ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

6. คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนีถ้ ูกต้องครบถ้วน
และเป็ นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิ ดเผยข้อ มูลหรือ เอกสารหลักฐานดั งกล่าวได้เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ลายมือชื่อ ___________________________________ ผูถ้ ือหุน้
(

)

4

หนังสือยินยอม2
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____________________________________________ ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดย ___________________________________________ (“ผูถ้ ือหุน้ ”)
ตกลงให้ความยินยอมให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และตกลงทาหน้าที่กรรมการของบริษัท หาก
ได้รบั การเลือกตัง้ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุโดยผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบ
ต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี ้ ถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติที่ พึงมี และไม่มี
คุณสมบัตติ อ้ งห้ามสาหรับการเป็ นกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทที่มี
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท

ลายมือชื่อ __________________________________ บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
(

)

วันที่ _______________________________________
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ใช้สาหรับกรอกเฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทเท่านัน้

5

บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุน้ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณา
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจาปี 2564
2565
วัตถุประสงค์
บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ ส่งเสริมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีสว่ นร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญและควรบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามั ญผู้
ถือ หุ้นประจ าปี ของบริษัท และเสนอชื่ อ บุคคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ และคุณ สมบัติที่เหมาะสมเพื่อ รับการพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ขึน้ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลั่นกรอง และเตรียมความ
พร้อมเพื่อนาวาระที่ผถู้ ือหุน้ เสนอมานัน้ กาหนดเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริษัทต่อไป
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตใิ นการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการบริษัท
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทที่ ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรือเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ จะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือ
หลายรายที่ถือหุน้ รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
2. เงือ่ นไขการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
บริษัท
2.1

ผูถ้ ือหุน้ จะต้องเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท เพื่อ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูถ้ ือหุน้ โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้ ทัง้ นี ้ กรณี ผู้
ถือหุน้ มีมากกว่า 1 คน ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวม
ส่งเป็ นชุดเดียวกัน

2.2

ผูถ้ ือหุน้ ที่ เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผูถ้ ือหุน้ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จานวนหุน้ ที่ ถือ ณ วันที่เสนอ
วาระ รวมทัง้ รายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน
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3. วาระทีม่ ีสิทธิเสนอ ได้แก่
ส่วนที่ 1 วาระทั่วไป
ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ
ส่วนที่ 2 วาระการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท
1) ระบุรายละเอี ย ดของบุค คลที่ ไ ด้รับการเสนอชื่ อ ให้เ ข้า รับ พิจ ารณาเพื่ อ ดารงตาแหน่ง กรรมการบริษั ท ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
2) บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและ
ไม่มีคณ
ุ สมบัตติ อ้ งห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย
-

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-

พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535

-

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

-

ข้อบังคับบริษัท

4. การส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม แบบฟอร์มการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานต่างๆ
4.1 ผูถ้ ื อ หุ้นจะต้อ งจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญ ผูถ้ ื อ หุน้ ที่ ผถู้ ื อ หุ้ นได้ลงลายมือ ชื่ อ แล้ว พร้อ ม
เอกสารหลักฐานดังต่อไปนีเ้ พื่อประกอบการพิจารณา
4.1.1

เอกสารหลักฐานการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ แสดงจานวนหุน้ ที่ถืออยู่ หรือสาเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

4.1.2

เอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
1) กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรั บรองสาเนา
ถูกต้อง
2) กรณีนิตบิ คุ คล
สาเนาหนังสือ รับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบข้อเสนอนี ้ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
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4.1.3

หนังสือ ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ ให้เข้ารับการพิจ ารณาเพื่อ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ตาม
แบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึ กอบรม ประวัติการทางาน
เอกสารหลักฐานการถือหุน้ เป็ นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่ อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการบริษัท)

4.2 จัดส่งเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 4.1 ทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
2564
ตามที่อยู่ ดังนี ้
สานักบริหาร
บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
5. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอแนะเป็ นวาระการประชุม และการพิจารณาการเสนอชือ่ บุคคลเข้ารับการพิจารณา
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท เพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5.1 การพิจารณาการบรรจุขอ้ เสนอแนะเป็ นวาระการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูก้ ลั่นกรองข้อเสนอแนะก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าจะ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ หรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาข้อเสนอถือเป็ น
ที่สดุ
5.2 การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่
ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ว่าจะบรรจุชื่อบุคคลนัน้ ๆ ลงในวาระเลือกตัง้ กรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ หรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทในการพิจารณาข้อเสนอถือเป็ นที่สดุ
ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคาขอที่กรอกข้อ ความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณา
เพียงพอ และได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี ้ และเป็ นเรื่องที่บริษัทเห็น ว่าเป็ นประโยชน์ต่อ บริษัทและผูถ้ ื อหุ้น
โดยรวม และเป็ นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนด
กรณีคณะกรรมการบริษัทลงความเห็นไม่นาข้อเสนอดังกล่าวบรรจุเป็ นวาระหรือไม่เสนอชื่อบุคคลผูท้ ี่ได้รบั การ
เสนอชื่ อเพื่อ เข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อ พิจ ารณาในวาระเลือ กตัง้ กรรมการ จะต้อ งมีเหตุผล
พอสมควร พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลต่อผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอวาระหรือชื่อบุคคลต่อไป
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