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บริษัท ศิครินทร ์จ ากัด (มหาชน) 

แบบฟอรม์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 25661 

 

1. วนัท่ี  _______________________ 

2. ขอ้มลูทั่วไป 

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

กรุณาระบช่ืุอผูต้ดิตอ่ในกรณีที่เป็นบรษัิท ______________________________________________________________________ 

ที่อยูปั่จจบุนัท่ีตดิตอ่ได ้

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

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

จงัหวดั __________________________ รหสัไปรษณีย ์__________________________ ประเทศ _________________________ 

โทรศพัท ์_________________________ โทรสาร _______________________ E – mail ________________________________ 

ที่อยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทย ใหร้ะบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ไดใ้นตา่งประเทศ) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

3. จ านวนหุน้ท่ีถือครอง _______________________ หุน้ 

4. วาระท่ีเสนอ 

4.1 วาระทั่วไป 

 เรือ่งที่เสนอ _________________________________________________________________________________________ 

 วตัถปุระสงค ์  [   ]  เพื่อพิจารณา   [   ]   เพื่อทราบ 

 รายละเอียดและเหตผุลประกอบ ________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

   [   ]   มีเอกสารประกอบ  [   ]   ไมม่ีเอกสารประกอบ   

 
1 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุน้แตล่ะรายตอ้งกรอกแบบฟอรม์การเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และ

ลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชดุเดยีวกนั 
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4.2 วาระการเสนอชือ่บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

รายละเอียดของบคุคลที่ประสงคจ์ะเสนอช่ือเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

-  ช่ือ – นามสกลุ _________________________________________________ 

-  สญัชาต ิ  _________________________________________________ 

-  วนั/เดือน/ปีเกิด _________________________________________________ 

- สถานภาพการสมรส [   ] โสด  [   ] สมรส [   ] หยา่รา้ง 

- คูส่มรสช่ือ  _________________________________________________ 

- ที่อยู ่  _______________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 

- ต าแหนง่/สถานท่ีท างานปัจจบุนั  ______________________________________________________________________ 

- วฒุิการศกึษา 

ปีที่ส  าเรจ็  สถาบนั 

 

 ช่ือคณุวฒุิและสาขาวชิาเอก 

     

     

     

     

 

- ประวตัิการฝึกอบรมสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 [   ]  ไมเ่คย [   ]  เคย หลกัสตูร ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

ส าหรบัติดรูปส ี

ขนาด 2 นิว้ 
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- ประวตัิการท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ตัง้แต ่พ.ศ. ถึง พ.ศ.  บรษัิท 

 

 ต าแหนง่ 

     

     

     

     

 

- การถือหุน้ในบรษัิท ศิครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) 

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

(รวมผู้ที่เกี่ยวขอ้ง คอื คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 

5. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถอืหุ้นต้องแนบพร้อมใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

5.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูร้บัฝากทรพัยส์ินแสดงจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ถืออยู่ หรือ

ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

[   ]  ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้  [   ]  ไมไ่ดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้ 

5.2 หลกัฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้ทกุรายที่รวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท 

กรณีบคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีนิติบคุคล 

ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดล้งช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

[   ]  ไดแ้นบหลกัฐานการแสดงตน  [   ]  ไมไ่ดแ้นบหลกัฐานการแสดงตน 
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5.3 หนงัสือยินยอมของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและเอกสารที่

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัฐานทางการศกึษา การฝึกอบรม ประวตัิการท างาน เอกสารหลกัฐานการถือครองหุน้ เป็นตน้ 

[   ]    ไดแ้นบหนงัสอืยินยอมและเอกสาร [   ]   ไมไ่ดแ้นบหนงัสอืยินยอมและเอกสาร 

6. ค ารับรอง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูขา้งตน้ และเอกสารหลกัฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพรอ้มหนังสือฉบบันีถ้กูตอ้งครบถว้น 

และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวไดเ้พื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้ง

ลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

ลายมือช่ือ ___________________________________ ผูถื้อหุน้ 

           (                                                               )         
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หนังสือยนิยอม2 
 

 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว _____________________________________________ ซึง่เป็นบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ

ใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท โดย ___________________________________________ (“ผูถื้อหุน้”) 

ตกลงใหค้วามยินยอมใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และตกลงท าหนา้ที่กรรมการของบรษัิท หาก

ไดร้บัการเลอืกตัง้จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า คณุสมบตัิและรายละเอียดของขา้พเจา้ตามที่ระบุโดยผูถื้อหุน้ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบ

ตา่งๆ ท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือฉบบันี ้ถกูตอ้งและเป็นจริงทกุประการ และขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูม้ีคณุสมบตัิที่พึงมี และไม่มี

คณุสมบตัิตอ้งหา้มส าหรบัการเป็นกรรมการ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายเก่ียวกับบริษัทที่มี

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษัิท 

  

     ลายมือช่ือ __________________________________ บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

                                  (                                                               ) 

      วนัท่ี _______________________________________ 

 

 

2 ใชส้  าหรบักรอกเฉพาะวาระการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบรษัิทเทา่นัน้ 
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บริษัท ศิครินทร ์จ ากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑก์ารใหส้ิทธิผู้ถอืหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณา

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้  

ประจ าปี 2566 

วัตถุประสงค ์

 บรษัิท ศิครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั รวมทัง้สง่เสริมการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีสว่นรว่มในการเสนอเรือ่งที่เห็นวา่ส าคญัและควรบรรจเุป็นวาระในการประชุมสามัญผู้

ถือหุน้ประจ าปีของบริษัท และเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทลว่งหนา้ก่อนที่จะมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ขึน้ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดพ้ิจารณากลั่นกรอง และเตรียมความ

พรอ้มเพื่อน าวาระท่ีผูถื้อหุน้เสนอมานัน้ก าหนดเป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบรษัิทตอ่ไป 

 

หลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทที่ประสงคจ์ะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณา

ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือ

หลายรายที่ถือหุน้รวมกนัแลว้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท 

2. เงือ่นไขการเสนอวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัท 

2.1 ผูถื้อหุน้จะตอ้งเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อ

บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้โดยใชแ้บบฟอรม์ที่บริษัทจดัไวใ้ห ้ทั้งนี ้กรณีผู้

ถือหุน้มีมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบฟอรม์การเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการ

พิจารณาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบรษัิท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และลงลายมือช่ือ แลว้รวบรวม

สง่เป็นชดุเดียวกนั 

2.2 ผูถื้อหุน้ที่เสนอวาระจะตอ้งระบช่ืุอ นามสกุลของผูถื้อหุน้ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัทต์ิดต่อ จ านวนหุน้ที่ถือ ณ วนัที่เสนอ

วาระ รวมทัง้รายละเอียดอื่นๆ ใหค้รบถว้น 
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3. วาระที่มีสิทธิเสนอ ไดแ้ก ่

ส่วนที่ 1  วาระทั่วไป 

 ระบช่ืุอวาระ พรอ้มรายละเอียดและเหตผุลประกอบ 

ส่วนที่ 2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 

1) ระบุรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตาม

แบบฟอรม์ที่ก าหนด 

2) บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตอ้งมีคณุสมบัติครบถว้นและ

ไมม่ีคณุสมบตัิตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดโดย 

- ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

- ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

- พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 

- ขอ้บงัคบับรษัิท 

4. การส่งแบบฟอรม์การเสนอวาระการประชุม แบบฟอรม์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นและเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

4.1 ผูถื้อหุน้จะตอ้งจัดส่งตน้ฉบับแบบฟอรม์การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ที่ผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือ แลว้ พรอ้ม

เอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พื่อประกอบการพิจารณา 

4.1.1 เอกสารหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทกุรายที่รวมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรือ

เอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

หรอืผูร้บัฝากทรพัยส์นิแสดงจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่หรอืส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.1.2 เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ทกุรายที่รวมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ 

1) กรณีบคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 

2) กรณีนิติบคุคล 

ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดล้งช่ือในแบบขอ้เสนอนี ้พรอ้มรบัรอง

ส าเนาถกูตอ้ง 
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4.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตาม

แบบฟอรม์ที่บรษัิทจดัไวใ้หแ้ละเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัฐานทางการศกึษา การฝึกอบรม ประวตัิการท างาน 

เอกสารหลกัฐานการถือหุน้ เป็นตน้ (เฉพาะวาระการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการบรษัิท) 

4.2 จดัสง่เอกสารอยา่งครบถว้นและสมบรูณต์ามขอ้ 4.1 ทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงบริษัท ภายในวนัที่ 10 กุมภาพันธ ์2566 

ตามที่อยู ่ดงันี ้

ส านักบริหาร 

บริษัท ศิครินทร ์จ ากัด (มหาชน) 

976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

5. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอแนะเป็นวาระการประชุม และการพิจารณาการเสนอชือ่บุคคลเข้ารับการพิจารณา

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

5.1 การพิจารณาการบรรจขุอ้เสนอแนะเป็นวาระการประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูก้ลั่นกรองขอ้เสนอแนะก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าจะ

บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้หรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาขอ้เสนอถือเป็น

ที่สดุ 

5.2 การพิจารณาการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของบคุคลที่

ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัพิจารณาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบรษัิทก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณา

วา่จะบรรจช่ืุอบคุคลนัน้ๆ ลงในวาระเลอืกตัง้กรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้หรอืไม ่และความเห็นของคณะกรรมการ

บรษัิทในการพิจารณาขอ้เสนอถือเป็นท่ีสดุ 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะค าขอที่กรอกขอ้ความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณา

เพียงพอ และไดส้่งอย่างถูกตอ้งตามหลกัเกณฑฉ์บบันี ้และเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชนต์่อบริษัทและผูถื้อหุน้

โดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

กรณีคณะกรรมการบริษัทลงความเห็นไม่น าขอ้เสนอดงักลา่วบรรจุเป็นวาระหรือไม่เสนอช่ือบคุคลผูท้ี่ไดร้บัการ

เสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในวาระเลือกตัง้กรรมการ จะตอ้งมีเหตุผล

พอสมควร พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลตอ่ผูถื้อหุน้ท่ีเสนอวาระหรอืช่ือบคุคลตอ่ไป 


