
บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ�การให�สิทธิผู�ถือหุ�นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป�นวาระการประชุม  และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณา
เข�ารับการเลือกตั้งเป�นกรรมการบริษัทก*อนการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป- 2557

1. วัตถุประสงค�
ด�วยบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเท&าเทียมกันของผู�ถือหุ�นตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัทจึงเป.ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอเรือ่งเพ่ือบรรจุเป1นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณา
เข�ารับการเลือกตั้งเป1นกรรมการบริษัท เป1นการล&วงหน�าก&อนการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป5 2557 เพ่ือบรรจุเป1น
ระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ�ท่ีบรษัิทกําหนด

2. คุณสมบัติของผู�ถือหุ�น
ผู�ถือหุ�นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป1นวาระการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป5 2557 และ/หรือเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือพิจารณาเข�ารบัการเลอืกตั้งเป1นกรรมการบริษัทต�องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
2.1 เป1นผู�ถือหุ�นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ�นและมีสทิธิออกเสยีงนับรวมกันได�ไม&น�อยกว&าร�อยละ 5 ของ

จํานวนสิทธิออกเสยีงท้ังหมดของบริษัท (ไม&น�อยกว&า 4,904,084 หุ�น)
  2.2 ถือหุ�นอย&างต&อเน่ืองเป1นระยะเวลาไม&น�อยกว&า 12 เดือนนับจากวันท่ีถือหุ�นจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป1น

วาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข�ารับการเลือกตั้งเป1นกรรมการบรษัิท

3. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป�นวาระการประชมุ
3.1 ข้ันตอนการเสนอ

ผู�ถือหุ�นท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตามหลักเกณฑ�ข�างต�น สามารถเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป1นวาระการประชุมผู�ถือหุ�น
 สามญัประจําป5  โดยดําเนินการดังน้ี

(1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป1นวาระการประชุมผู�ถือหุ�นสามญัประจําป5 2557 (แบบ ก.) ให�ครบ ถ� วน  
พร�อมท้ังลงลายมือช่ือ และหากเป1นการเสนอโดยผู�ถือหุ�นมากกว&าหน่ึงราย ให�ผู�ถือหุ�นทุกรายกรอกราย
ละเอียดของตนลงในแบบ ก. คนละ 1 ชุดต&อ 1 วาระ พร�อมท้ังลงลายมอืช่ือและรวมเป1นชุดเดยีวกัน และ 
ให�ระบุช่ือบุคคลท่ีได�รบัมอบหมายให�เป1นผู�ประสานงานติดต&อกับบรษัิทจํานวน 1 คน พร�อมระบุท่ีอยู& และ 
หมายเลขโทรศัพท�ท่ีสามารถติดต&อได�สะดวกเพ่ือประโยชน�ในการติดต&อสอบถามข�อมูลเพ่ิมเตมิ

(2) จัดเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะต�องจัดส&งให�บริษัทพร�อมกับแบบ ก. 1 ชุดต&อ 1 วาระ ดงัน้ี
(ก) หลักฐานการถือหุ�น ได�แก& หนังสือรับรองการถือหุ�นจากบริษัทหลักทรัพย� หรือหลักฐานอ่ืนจาก

ตลาดหลักทรัพย�แห&งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด หรือ
สําเนาใบหุ�นท่ีลงลายมอืช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง

(ข) หลกัฐานแสดงตนของผู�ถือหุ�น
กรณีผู�ถือหุ�นเป1นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตวัข�าราชการ  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป1นชาวต&างชาติ) ท่ียังไม&หมดอายขุองผู�ถือหุ�น พร�อมท้ังลงลายมอืช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง
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กรณีผู�ถือหุ�นเป1นนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป1นนิติบุคคลอายุไม&เกิน 3 เดือน ซ่ึงลงลายมือช่ือ

รับรองความถูกต�องโดยบุคคลผู�มีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล  พร�อมประทับตรา
สําคัญ (ถ�ามี)

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือสําเนาหนังสือ  
เดนิทาง (กรณเีป1นชาวต&างชาติ) ท่ียังไม&หมดอายุของบุคคลผู�มีอํานาจลงลายมอืช่ือดังกล&าว  
พร�อมท้ังลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง

(3) นําส&งแบบ ก. พร�อมเอกสารหลกัฐานไปยังช&องทางตามท่ีบริษัทระบุไว�  (โปรดดขู�อ 5) ภายในระยะ 
เวลาท่ีกําหนด (โปรดดขู�อ 6)     

3.2 ข้ันตอนการพิจารณา
 (1) เลขานุการบริษัทจะเป1นผู�พิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองตัน  ถ�าข�อมูลไม&ครบถ�วนหรือไม&ถูกต�องเลขานุการ 

บริษัทจะแจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบเพ่ือดําเนินการแก�ไข หากข�อมูลถูกต�องครบถ�วนจะรวบรวมนําเสนอต&อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผู�ถือหุ�นเสนอ ท้ังน้ีคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการบริษัทถือเป1นท่ีสดุ

(2) เรือ่งท่ีผ&านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได�รับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุม          
ผู�ถือหุ�นสามัญประจําป5 2557  ในหนังสอืบอกกล&าวนัดประชุมพร�อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(3) เรื่องท่ีไม&ผ&านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ�งเป1นเรื่องเพ่ือทราบในการประชุม
ผู�ถือหุ�นสามัญประจําป5 พร�อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด�วย

3.3 เรือ่งท่ีบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม&บรรจุเป1นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรือ่งท่ีเสนอโดยผู�ถือหุ�นท่ีมีคุณสมบัติไม&ครบถ�วน  หรือให�ข�อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม&ครบถ�วน         

ไม&เพียงพอ   หรือเสนอมาไม&ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
(2) เรือ่งท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท   และข�อเท็จจริงท่ีกล&าวอ�างโดยผู�ถือหุ�นมิได�แสดงถึงเหตุ 

อันควรสงสยัเก่ียวกับความไม&ปกติของเรื่องดังกล&าว
(3) เรือ่งท่ีอยู&นอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการให�เกิดผลตามท่ีประสงค�
(4) เรื่องท่ีผู�ถือหุ�นได�เคยเสนอต&อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณาแล�วในรอบ 12 เดือนท่ีผ&านมา  และเรื่อง

ดังกล&าวได�รับมติสนับสนุนด�วยคะแนนเสียงน�อยกว&าร�อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัท เว�นแต&ข�อเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหม&จะได�เปลี่ยนแปลงไปอย&างมีนัยสําคัญจากข�อเท็จจริง
ในขณะท่ีนําเสนอต&อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นในครั้งก&อน

(5) เรือ่งท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข�อบังคับ กฎหรือระเบียบต&าง ๆ ของหน&วยงานราชการ หรือหน&วยงาน
กํากับดูแลบริษัท  หรือไม&เป1นไปตามวัตถุประสงค�ข�อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น หรือหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดขีองบริษัท

(6)  เรือ่งท่ีบริษัทได�ดําเนินแล�ว
(7) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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4. การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเข�ารับการเลอืกต้ังเป�นกรรมการบริษัท
4.1 ข้ันตอนการเสนอ

                 ผู�ถือหุ�นท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตามหลักเกณฑ�ข�างต�น สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข�ารับการเลือกตั้ง
เป1นกรรมการบริษัท  โดยดําเนินการดังน้ี
(1) กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข�ารับการเลือกตัง้เป1นกรรมการบริษัทในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญ  

ประจําป5 2557 (แบบ ข.)  ให�ครบถ�วน พร�อมท้ังลงลายมือช่ือ และหากเป1นการเสนอช่ือบุคคล โดย 
ผู�ถือหุ�นมากกว&าหน่ึงราย   ให�ผู�ถือหุ�นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข.  คนละ  1  ชุดต&อ  1
รายช่ือ  พร�อมท้ังลงลายมือช่ือและรวมเป1นชุดเดียวกัน และให�ระบุช่ือบุคคลท่ีได�รับมอบหมายให�เป1น
ผู�ประสานงานติดต&อกับบริษัทจํานวน  1  คน พร�อมระบุท่ีอยู&และหมายเลขโทรศัพท�ท่ีสามารถติดต&อได�
สะดวก  เพ่ือประโยชน�ในการติดต&อสอบถามข�อมลูเพ่ิมเตมิ

(2) กรอกแบบข�อมูลบุคคลท่ีได�รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเข�ารับการเลือกตั้งเป1นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญ ประจําป5 2557 (แบบ ค.) ให�ครบถ�วน พร�อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
ด�านคุณสมบัติ ได�แก& ประวัติการศึกษา ประวัตกิารทํางาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียน 
บ�าน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป1นชาวต&างประเทศ)   พร�อมท้ังลงลายมือช่ือยินยอมของบุคคลท่ี 
ได�รับการเสนอช่ือในแบบ ค. 

(3) จัดเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะต�องจัดส&งให�บริษัทพร�อมกับแบบ ข. 1 ชุดต&อ 1 รายช่ือ และแบบ ค. ดังน้ี
(ก) หลักฐานการถือหุ�น ได�แก& หนังสือรับรองการถือหุ�นจากบริษัทหลักทรัพย� หรือหลักฐานอ่ืนจาก

ตลาดหลักทรัพย�แห&งประเทศไทย หรอื บริษัท ศูนย�รบัฝากหลกัทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด  
หรอืสําเนาใบหุ�นท่ีลงลายมอืช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง

(ข) หลกัฐานแสดงตนของผู�ถือหุ�น
กรณีผู�ถือหุ�นเป1นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดิน 

ทาง (กรณีเป1นชาวต&างชาติ) ท่ียังไม&หมดอายุของผู�ถือหุ�น พร�อมท้ังลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกต�อง

กรณีผู�ถือหุ�นเป1นนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป1นนิติบุคคลอายุไม&เกิน 3  เดือน ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรอง

ความถูกต�องโดยบุคคลผู�มีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล  พร�อมประทับตราสําคัญ  (ถ�ามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดิน 

ทาง (กรณีเป1นชาวต&างชาติ)  ท่ียังไม&หมดอายุของบุคคลผู�มีอํานาจลง ลายมือช่ือดังกล&าว พร�อม
ท้ังลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง

(4) นําส&งแบบ ข  และ  แบบ ค. พร�อมเอกสารหลักฐานไปยังช&องทางตามท่ีบริษัทระบุไว�  (โปรดดูข�อ 5)   
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (โปรดดขู�อ 6)     
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4.2 ข้ันตอนการพิจารณา
(1)  เลขานุการบริษัทจะเป1นผู�พิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองตัน  ถ�าข�อมูลไม&ครบถ�วนหรือไม&ถูกต�องเลขานุ 

การบริษัทจะแจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบเพ่ือดําเนินการแก�ไข หากข�อมูลถูกต�องครบถ�วนจะรวบรวมนําเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค&าตอบแทน เพ่ือพิจารณาและเสนอรายช่ือต&อคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาว&าควรเสนอรายช่ือบุคคลดังกล&าวเพ่ือเข�ารับการพิจารณาเลอืกตั้งเป1นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป5หรือไม& ท้ังน้ี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบรษัิทถือเป1นท่ีสุด

(2) บุคคลท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได�รับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
ผู�ถือหุ�นสามัญประจําป5 2557    ในหนังสอืบอกกล&าวนัดประชุมพร�อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(3) บุคลลท่ีไม&ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท   บริษัทจะแจ�งเป1นเรือ่งเพ่ือทราบในการประชุม  
ผู�ถือหุ�นสามัญประจําป5

4.3 คุณลกัษณะและคุณสมบัติของคณะกรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ
(1) มีคณุสมบัติ และไม&มีลกัษณะต�องห�ามตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข�อง
(2) มีความรู� ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ�ในการทํางานท่ีเป1นประโยชน�

ต&อธุรกิจของบริษัท
(3) มีภาวะผู�นํา วิสัยทัศน� จริยธรรม  และมคีวามเป1นอิสระในการตัดสินใจ  เพ่ือประโยชน�สูงสุดของบริษัท 

และผู�ถือหุ�นโดยรวม ใช�ความรู� ความสามารถ และประสบการณ�ให�เป1นประโยชน�ต&อการดําเนินธุรกิจ 
และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย&างแท�จริง

5. ช*องทางการรับเร่ืองท่ีผู�ถือหุ�นเสนอ
5.1 จังส&งเอกสารและหลักฐานต&าง ๆ ท่ีลงลายมือช่ือเรียบร�อยแล�ว เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัท โดยส&งทางไปรษณยี�ลงทะเบียนท่ี  :-
 นายวิทูร  ศิลาอ&อน    กรรมการและเลขานุการบริษัท
 บริษัท เอส แอนด� พี ซินดเิคท จํากัด (มหาชน)

 เลขท่ี 2034/100-107 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร� ช้ัน 23-24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม&
แขวงบางกะป. เขตห�วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310  

5.2 หากท&านมขี�อสงสยัประการใด  สามารถติดต&อสอบถามท่ี  เลขานุการบริษัท 
โทรศัพท�  0-2785-4000  ต&อ  294  หรือท่ี  E-mail : secretary@snpfood.com

 
6. ระยะเวลาในการย่ืนเสนอเร่ืองและชื่อบุคคล

ผู�ถือหุ�นสามารถเสนอเรื่องดังกล&าวได�ตั้งแต&บัดน้ีเป1นต�นไปจนถึงวันท่ี  24 มกราคม 2557 ท้ังน้ี บริษัทจะถือวันท่ีตาม
ตราประทับไปรษณยี�บนหน�าซองเป1นสําคัญ
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แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป�นวาระการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป- 2557 (แบบ ก.)

วันท่ี ….................................................

1. ข�อมลูท่ัวไป
ข�าพเจ�า(ผู�เสนอวาระ) : …..............................................................................................................................................
ท่ีอยู*ป<จจบัุน / ท่ีอยู*ติดต*อได� :
เลขท่ี ….....................หมู&บ�าน / อาคาร ….................................หมู&ท่ี …......ตรอก / ซอย ...............................................
ถนน …...................................ตําบล / แขวง ….............................................อําเภอ / เขต …..........................................
จังหวัด …...............................รหัสไปรษณีย� …...........................ประเทศ …..................................................................... 
โทรศัพท�...................................... โทรสาร ….......................................E-mail..................................................................
ท่ีอยู&ต&างประเทศ : (กรณีชาวต&างประเทศให�ระบุท่ีอยู&ท่ีติดต&อได�ในต&างประเทศ)
….......................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................

2. จํานวนหุ�นท่ีถือ : …................................หุ�น ณ วันท่ี ….............................................ระยะเวลาท่ีถือหุ�น..............เดอืน

3. เร่ืองท่ีเสนอ : …................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค� : [  ]  เพ่ืออนุมัตหิรือเพ่ือพิจารณา [  ] เพ่ือทราบ
รายละเอียดพร�อมเหตุผลประกอบเร่ืองท่ีเสนอ :
….......................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................

เอกสารประกอบ : (ถ�ามี)
 ….......................................................................................................................................................................................
 …....................................................................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................................................................... 
…....................................................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................................................
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4. เอกสารหลกัฐานของผู�ถอืหุ�นท่ีต�องแนบพร�อมการเสนอเร่ือง
4.1 หลกัฐานการถือหุ�น ได�แก&   

[  ] หนังสือรับรองการถือหุ�นจากบริษัทหลักทรัพย� หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย�แห&งประเทศไทย หรือ
บริษัท ศูนย�รบัฝากหลักทรพัย� (ประเทศไทย) จํากัด  หรือสําเนาใบหุ�นท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง  

 
4.2 หลกัฐานแสดงตนของผู�ถือหุ�น   ได�แก&   

[  ] กรณีผู�ถือหุ�นเป�นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป1นชาวต&างชาต)ิ   ท่ียังไม&หมดอายุของผู�ถือหุ�น พร�อมท้ังลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง  

[  ] กรณีผู�ถือหุ�นเป�นนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป1นนิติบุคคลอายุไม&เกิน  3  เดือน  ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองความ

ถูกต�องโดยบุคคลผู�มีอํานาจลงลายมอืช่ือของนิติบุคคล พร�อมประทับตราสําคัญ (ถ�ามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี

เป1นชาวต&างชาติ)  ท่ียังไม&หมดอายุของบุคคลผู�มีอํานาจลงลายมือช่ือดังกล&าว พร�อมท้ังลงลายมือช่ือ
รบัรองสําเนาถูกต�อง

5. คํารับรอง
ข�าพเจ�าขอรับรองว&าข�อมูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบมาพร�อมกันน้ี ถูกต�อง  ครบถ�วน  และเป1นความจริงทุกประการ 

และยนิยอมให�บริษัทเป.ดเผยข�อมลูหรือเอกสารหลักฐานดงักล&าวได�

ลงชือ่ …......................................................... ผู�ถือหุ�น
      ( )
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข�ารับการเลือกตัง้เป�นกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู�ถอืหุ�นสามญัประจําป- 2557  (แบบ ข.)

วันท่ี …..............................................

1. ข�อมลูท่ัวไป
ข�าพเจ�า(ผู�เสนอชื่อบุคคล) : …........................................................................................................................................
ท่ีอยู*ป<จจบัุน / ท่ีอยู*ติดต*อได� :
เลขท่ี …....................หมู&บ�าน / อาคาร ….................................หมู&ท่ี …......ตรอก / ซอย ................................................
ถนน ….................................ตําบล / แขวง …...........................................อําเภอ / เขต …..............................................
จังหวัด …....................................รหัสไปรษณยี� …..........................ประเทศ …................................................................. 
โทรศัพท�...................................... โทรสาร …............................................E-mail..............................................................
ท่ีอยู&ต&างประเทศ : (กรณีชาวต&างประเทศให�ระบุท่ีอยู&ท่ีติดต&อได�ในต&างประเทศ)
…........................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................

2. จํานวนหุ�นท่ีถือ : …..................................หุ�น ณ วันท่ี ….........................................ระยะเวลาท่ีถือหุ�น................เดือน

3. รายชื่อบุคคลท่ีประสงค�จะเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเข�ารับการเลือกต้ังเป�นกรรมการบริษัท :
…........................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................

4. เอกสารหลกัฐานของผู�ถอืหุ�นท่ีต�องแนบพร�อมการเสนอชื่อบุคคล
4.1 หลกัฐานการถือหุ�น ได�แก&   

[  ] หนังสือรับรองการถือหุ�นจากบริษัทหลักทรัพย�  หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย�แห&งประเทศไทย  หรือ
บริษัท ศูนย�รบัฝากหลักทรพัย� (ประเทศไทย) จํากัด หรือสําเนาใบหุ�นท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง  
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4.2 หลกัฐานแสดงตนของผู�ถือหุ�น  ได�แก&   
[  ] กรณีผู�ถือหุ�นเป�นบุคคลธรรมดา

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป1นชาวต&างชาต)ิ  ท่ียังไม&หมดอายุของผู�ถือหุ�น  พร�อมท้ังลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง  

[  ] กรณีผู�ถือหุ�นเป�นนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป1นนิติบุคคลอายุไม&เกิน   3   เดือน   ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองความ

ถูกต�องโดยบุคคลผู�มีอํานาจลงลายมอืช่ือของนิติบุคคล พร�อมประทับตราสําคัญ (ถ�ามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี

เป1นชาวต&างชาติ)  ท่ียังไม&หมดอายุของบุคคลผู�มีอํานาจลงลายมือช่ือดังกล&าว พร�อมท้ังลงลายมือช่ือ
รบัรองสําเนาถูกต�อง

5. คํารับรอง
ข�าพเจ�าขอรับรองว&าข�อมูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบมาพร�อมกันน้ี ถูกต�อง  ครบถ�วน  และเป1นความจริงทุกประการ 

และยนิยอมให�บริษัทเป.ดเผยข�อมลูหรือเอกสารหลักฐานดงักล&าวได�

ลงชือ่ ….........................................................  ผู�ถือหุ�น
      ( )
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บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

แบบข�อมลูบุคคลที่ได�รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเข�ารับการเลือกตัง้เป�นกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู�ถอืหุ�นสามญัประจําป- 2557  (แบบ ค.)

วันท่ี ….......................................

1. ข�อมลูท่ัวไปของบุคคลท่ีได�รับการเสนอชื่อ
(1) ช่ือ-ช่ือสกุล(ภาษาไทย) …........................................................... (ช่ือสกุลเดิม...............................................)

             (ภาษาอังกฤษ) …................................................................................................................................
(2) วัน/เดือน/ป5เกิด ….....................................................อายุ …....................ป5
(3) สญัชาติ …...........................................
(4) สถานภาพการสมรส             [   ] โสด                  [   ] สมรส                [   ] หย&าร�าง
(5) คู&สมรสช่ือ …................................................................(ช่ือสกุลเดมิ).............................................................)
(6) รายละเอียดเก่ียวกับบุตร 

          ช่ือบุตร     วัน/เดอืน/ป5เกิด อายุ (ป5) สถานท่ีทํางาน
….................................. …............................. .............. …..................................................
….................................. …............................. .............. …..................................................
….................................. …............................. .............. …..................................................
….................................. …............................. .............. …..................................................
….................................. …............................. .............. …..................................................

2. ท่ีอยู*ป<จจบัุน / ท่ีอยู*ติดต*อได� :
เลขท่ี ….....................หมู&บ�าน / อาคาร …....................................หมู&ท่ี ….........ตรอก / ซอย .........................................
ถนน ….................................ตําบล / แขวง …..........................................อําเภอ / เขต …...............................................
จังหวัด …....................................รหัสไปรษณยี� ….........................ประเทศ ….................................................................. 
โทรศัพท�...................................... โทรสาร …............................................E-mail.............................................................
ท่ีอยู&ต&างประเทศ : (กรณีชาวต&างประเทศให�ระบุท่ีอยู&ท่ีติดต&อได�ในต&างประเทศ)
…........................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................

3. คุณสมบัติตามวิชาชพี
(1) คุณวุฒิทางการศึกษา

        ช่ือสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา       ช่ือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก    ป5ท่ีสําเร็จ
…........................................................... …..................................................... ….....................
…........................................................... …..................................................... ….....................
…........................................................... …..................................................... ….....................
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บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

(2) ประวัตกิารฝfกอบรมจากสมาคมส&งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)
                                     ช่ือหลกัสูตร        ป5ท่ีเข�าร&วม
….................................................................................................................................. …...........................
….................................................................................................................................. …...........................
….................................................................................................................................. …...........................

4. ประสบการณ�การทํางานจนถึงป<จจบัุน
ตั้งแต&ป5  ถึง ป5             ช่ือสถานท่ีทํางาน    ประเภทธุรกิจ        ตําแหน&งงาน
….......................... ….................................................... …............................ …...............................
….......................... ….................................................... …............................ …...............................
….......................... ….................................................... …............................ …...............................
….......................... ….................................................... …............................ …...............................
….......................... ….................................................... …............................ …...............................
….......................... ….................................................... …............................ …...............................
….......................... ….................................................... …............................ …...............................
….......................... ….................................................... …............................ …...............................
….......................... ….................................................... …............................ …...............................

5. หน�าท่ีความรับผิดชอบในตําแหน*งงานป<จจุบัน
…......................................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................

6. การถือหุ�นในบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  ณ วันท่ี ….............................................................  
(วันท่ีได�รับการเสนอช่ือ)
ถือหุ�นสามัญ ….......................................... หุ�น
คู&สมรส ถือหุ�นสามญั ….......................................... หุ�น
บุตรท่ียังไม&บรรลนิุตภิาวะ
(1) ช่ือ.....................................................................................................ถือหุ�นสามญั.............................................. หุ�น
(2) ช่ือ.....................................................................................................ถือหุ�นสามญั.............................................. หุ�น
(3) ช่ือ.....................................................................................................ถือหุ�นสามญั.............................................. หุ�น
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บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

7. ธรุกิจท่ีเกี่ยวข�องกบัตนเอง  คู*สมรส และบุตรท่ียังไม*บรรลุนติิภาวะ
      ช่ือธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ผู�เก่ียวข�อง ร�อยละของ ตําแหน&งงานใน ตั้งแต&ป5

  หุ�นท่ีถือ ธุรกิจท่ีเก่ียวข�อง
…............................... ….................. …............... ….......... …...................... …..................
…............................... ….................. …............... ….......... …...................... …..................
…............................... ….................. …............... ….......... …...................... …..................
…............................... ….................. …............... ….......... …...................... …..................
…............................... ….................. …............... ….......... …...................... …..................

หมายเหตุ   :  สําหรับทกุธรุกจิทีเ่ป1นกรรมการหรือผู�บริหาร และธุรกิจทีม่กีารถอืหุ�นเกนิกว&าร�อยละ 10 ของหุ�นทีอ่อกและเรียกชําระแล�ว)

8. ประวัติการฟHองร�องหรือถกูฟHองร�องดําเนนิคดี (เว�นแต*ความผิดลหุโทษ)
  ศาล สถานะ   คด ี(แพ&ง/อาญา ข�อหารือ ทุนทรัพย� เลขท่ีคดี ผลคดี
                (โจทก�/จําเลย/ผู�ร�อง)     /ล�มละลาย)         ฐานความผดิ
….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........ …..................
….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........ …..................
….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........ …..................
….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........ …..................

9. เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบุคคลท่ีได�รับการเสนอชือ่
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
(2) สําเนาทะเบียนบ�าน   

 (3) สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณเีป1นชาวต&างประเทศ)
(4) สําเนาหลกัฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
(5) หนังสอืรับรองการทํางานจากสถานท่ีทํางานปjจจุบันหรอืล&าสุด

ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว) …....................................................................................ตกลงให�เสนอช่ือและข�อมูลใน
เอกสารฉบับน้ี  เพ่ือเข�ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป1นกรรมการบริษัท และขอรับรองว&ารายละเอียดในแบบข�อมูลข�างต�นและ
เอกสารประกอบท่ีแนบมาพร�อมกันน้ี ถูกต�อง  ครบถ�วน  และเป1นความจริงทุกประการ และยินยอมให�บริษัทเป.ดเผยข�อมูล
หรือเอกสารประกอบดังกล&าวได�

ลงชือ่ …......................................................... บุคคลท่ีได�รับการเสนอชื่อ
( )
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