บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
แบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
25611
1. วันที่ _______________________
2. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ – นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) / บริ ษัท __________________________________________________________________
กรุณาระบุชื่อผู้ตดิ ต่อในกรณีที่เป็ นบริ ษัท ______________________________________________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ตดิ ต่อได้
เลขที่ ______________ หมูบ่ ้ าน / อาคาร ____________________ หมูท่ ี่ ____________ ตรอก/ซอย ______________________
ถนน ____________________________ ตาบล / แขวง __________________________ อาเภอ / เขต _____________________
จังหวัด __________________________ รหัสไปรษณีย์ __________________________ ประเทศ _________________________
โทรศัพท์ _________________________ โทรสาร _______________________ E – mail ________________________________
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ (กรณีบคุ คลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย ให้ ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ ในต่างประเทศ)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
3. จานวนหุ้นทีถ่ ือครอง _______________________ หุ้น
4. วาระที่เสนอ
4.1 วาระทั่วไป
เรื่ องที่เสนอ _________________________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์

[ ] เพื่อพิจารณา

[ ] เพื่อทราบ

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
[ ] มีเอกสารประกอบ
1

[ ] ไม่มีเอกสารประกอบ

กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้ องกรอกแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ

ลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
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4.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
- ชื่อ – นามสกุล

_________________________________________________

- สัญชาติ

_________________________________________________

- วัน/เดือน/ปี เกิด

_________________________________________________

- สถานภาพการสมรส [ ] โสด

[ ] สมรส

สาหรับติดรูปสี
ขนาด 2 นิ ้ว

[ ] หย่าร้ าง

- คูส่ มรสชื่อ

_________________________________________________

- ที่อยู่

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

- ตาแหน่ง/สถานที่ทางานปั จจุบนั ______________________________________________________________________
- วุฒิการศึกษา
ปี ที่สาเร็ จ

สถาบัน

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

- ประวัติการฝึ กอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
[ ] ไม่เคย

[ ] เคย หลักสูตร ______________________________________________________________
______________________________________________________________
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- ประวัติการทางาน (ย้ อนหลัง 5 ปี )
ตังแต่
้ พ.ศ. ถึง พ.ศ.

บริ ษัท

ตาแหน่ง

- การถือหุ้นในบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
[ ] ไม่มี

[ ] มี จานวน _______________________ หุ้น ณ วันที่ ____________________________

(รวมผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง คือ คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ)

5. เอกสารหลักฐานที่ผ้ ถู อื หุ้นต้ องแนบพร้ อมใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
5.1

หลักฐานการถื อหุ้น ได้ แก่ หนัง สือรั บ รองจากบริ ษั ทหลัก ทรั พย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูน ย์ รับฝากหลักทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อผู้รับฝากทรัพย์สินแสดงจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นถืออยู่ หรื อ
สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
[ ] ได้ แนบหลักฐานการถือหุ้น

5.2

[ ] ไม่ได้ แนบหลักฐานการถือหุ้น

หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
กรณีนิติบคุ คล
สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
[ ] ได้ แนบหลักฐานการแสดงตน

[ ] ไม่ได้ แนบหลักฐานการแสดงตน
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5.3

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ ารับการพิจารณาเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทและเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึ กอบรม ประวัติการทางาน เอกสารหลักฐานการถือครองหุ้น เป็ นต้ น
[ ] ได้ แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

[ ] ไม่ได้ แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

6. คารับรอง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลข้ างต้ น และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้ อมหนั งสือฉบับนี ้ถูกต้ องครบถ้ วน
และเป็ นจริ งทุกประการ และยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าได้ ลง
ลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ

ลายมือชื่อ ___________________________________ ผู้ถือหุ้น
(

)
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หนังสือยินยอม2
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว _____________________________________________ ซึง่ เป็ นบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ให้ เข้ ารับการพิจารณาเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดย ___________________________________________ (“ผู้ถือหุ้น”)
ตกลงให้ ความยินยอมให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ และตกลงทาหน้ าที่กรรมการของบริษัท หาก
ได้ รับการเลือกตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า คุณสมบัติและรายละเอียดของข้ าพเจ้ าตามที่ระบุ โดยผู้ถือหุ้น รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานประกอบ
ต่างๆ ที่แนบมาพร้ อมหนังสือฉบับนี ้ ถูกต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ และขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติที่ พึงมี และไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ ามสาหรับการเป็ นกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกั บบริ ษัทที่มี
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท

ลายมือชื่อ __________________________________ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(

)

วันที่ _______________________________________
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ใช้ สาหรับกรอกเฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทเท่านัน้
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บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณา
ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัทเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561
2562
วัตถุประสงค์
บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิต่อผู้ถือ หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังส่
้ งเสริ มการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมในการเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสาคัญและควรบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามั ญผู้
ถือหุ้นประจาปี ของบริ ษัท และเสนอชื่ อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ ้น เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ พิจารณากลัน่ กรอง และเตรี ยมความ
พร้ อมเพื่อนาวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอมานันก
้ าหนดเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริ ษัทต่อไป
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมผู้ถอื หุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการบริษัท
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อ
หลายรายที่ถือหุ้นรวมกันแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมผู้ถอื หุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
บริษัท
2.1

ผู้ถือหุ้นจะต้ องเสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท เพื่อ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นโดยใช้ แบบฟอร์ มที่บริ ษัทจัดไว้ ให้ ทั ง้ นี ้ กรณีผ้ ู
ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ
พิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและลงลายมือชื่อ แล้ วรวบรวม
ส่งเป็ นชุดเดียวกัน

2.2

ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้ องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จานวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอ
วาระ รวมทังรายละเอี
้
ยดอื่นๆ ให้ ครบถ้ วน
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3. วาระที่มีสิทธิเสนอ ได้ แก่
ส่ วนที่ 1 วาระทั่วไป
ระบุชื่อวาระ พร้ อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ
ส่ วนที่ 2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัท
1) ระบุร ายละเอี ย ดของบุค คลที่ ได้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ เ ข้ า รั บ พิ จ ารณาเพื่ อ ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริ ษั ท ตาม
แบบฟอร์ มที่กาหนด
2) บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบั ติครบถ้ วนและ
ไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย
-

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-

พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535

-

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

-

ข้ อบังคับบริ ษัท

4. การส่ งแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุม แบบฟอร์ มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นและเอกสารหลักฐานต่ างๆ
4.1 ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดส่งต้ นฉบับแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ลงลายมือชื่ อ แล้ ว พร้ อม
เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้เพื่อประกอบการพิจารณา
4.1.1

เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ
เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
หรื อผู้รับฝากทรัพย์สนิ แสดงจานวนหุ้นที่ถืออยู่ หรื อสาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

4.1.2

เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้ แก่
1) กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2) กรณีนิติบคุ คล
สาเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ ไม่เกิ น 1 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบข้ อเสนอนี ้ พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
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4.1.3

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ ารั บการพิจารณาเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ตาม
แบบฟอร์ มที่บริ ษัทจัดไว้ ให้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึ กอบรม ประวัติการทางาน
เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็ นต้ น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการบริ ษัท)

4.2 จัดส่งเอกสารอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ตามข้ อ 4.1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริ ษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
ตามที่อยู่ ดังนี ้
สานักบริหาร
บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
5. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอแนะเป็ นวาระการประชุม และการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณา
ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
5.1 การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอแนะเป็ นวาระการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้กลัน่ กรองข้ อเสนอแนะก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาว่าจะ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรื อไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในการพิจารณาข้ อเสนอถือเป็ น
ที่สดุ
5.2 การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองคุณสมบัติของบุคคลที่
ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณา
ว่าจะบรรจุชื่อบุคคลนันๆ
้ ลงในวาระเลือกตังกรรมการในการประชุ
้
มสามัญผู้ถือหุ้นหรื อไม่ และความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัทในการพิจารณาข้ อเสนอถือเป็ นที่สดุ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาเฉพาะคาขอที่กรอกข้ อความครบถ้ วน มีเอกสารประกอบการพิจารณา
เพียงพอ และได้ ส่งอย่างถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี ้ และเป็ นเรื่ องที่บริ ษัทเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม และเป็ นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกาหนด
กรณีคณะกรรมการบริ ษัทลงความเห็นไม่นาข้ อเสนอดังกล่าวบรรจุเป็ นวาระหรื อไม่เสนอชื่อบุคคลผู้ที่ได้ รับการ
เสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาในวาระเลือกตังกรรมการ
้
จะต้ องมีเหตุผล
พอสมควร พร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระหรื อชื่อบุคคลต่อไป
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