
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 

 
1. วัตถุประสงค ์
 ด้วยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถอืหุ้นตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  บริษัทจึงเปดิโอกำสใหผู้้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำ
เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท เป็นกำรล่วงหน้ำกอ่นกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2560 เพื่อบรรจเุป็นระเบียบ
วำระในกำรประชุมตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด 
 
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี  2560 และ/หรือเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ 
  จ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท ( ไม่น้อยกว่ำ 24,520,419 หุ้น ) 
   2.2 ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
  วำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
 
3. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 
 3.1 ขั้นตอนกำรเสนอ 
  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น สำมำรถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น
   สำมัญประจ ำปี  โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
  (1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี  2560 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน
   พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือ และหำกเป็นกำรเสนอโดยผู้ถือหุ้นมำกกว่ำหนึ่งรำย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยกรอกรำย
   ละเอียดของตนลงในแบบ ก. คนละ 1 ชุดต่อ 1 วำระ พร้อมท้ังลงลำยมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกัน และ   
   ให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผูป้ระสำนงำนติดต่อกับบริษัทจ ำนวน 1 คน พร้อมระบุท่ีอยู ่และ 
   หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 
 (2) จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทพร้อมกับแบบ ก. 1 ชุดต่อ 1 วำระ ดังนี ้
   (ก) หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลักทรัพย์  หรือหลักฐำนอื่นจำก
    ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ
    ส ำเนำใบหุ้นท่ีลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   (ข) หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
   กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ 
  - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง   
   (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 
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    กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
    - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลำยมือช่ือ
     รับรองควำมถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทับตรำ
     ส ำคัญ (ถ้ำมี) 
    - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือ  
     เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ที่ยังไม่หมดอำยุของบุคคลผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือดังกล่ำว   
     พร้อมท้ังลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (3) น ำส่งแบบ ก. พร้อมเอกสำรหลักฐำนไปยังช่องทำงตำมที่บริษัทระบุไว้ (โปรดดูข้อ 5) ภำยในระยะ 
  เวลำที่ก ำหนด (โปรดดูข้อ 6)      
 

3.2 ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 
    (1) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องตัน ถ้ำข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเลขำนุกำร 
    บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข หำกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะรวบรวมน ำเสนอต่อ
    คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้ค ำวินิจฉัย
    ของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นที่สุด 
   (2) เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะได้รับกำรบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม          
    ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2560 ในหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
   (3) เรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทรำบในกำรประชุม
    ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี พร้อมระบุเหตุผลในกำรปฏิเสธด้วย 
 

3.3 เรื่องที่บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 
   (1) เรื่องที่ เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน         
    ไม่เพียงพอ หรือเสนอมำไม่ทันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
   (2) เรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่ำวอ้ำงโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุ   
    อันควรสงสัยเกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่องดังกล่ำว 
   (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมที่ประสงค์ 
   (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแล้วในรอบ 12 เดือน ที่ผ่ำนมำ และเรื่อง
    ดังกล่ำวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
    บริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในกำรน ำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกข้อเท็จจริง
    ในขณะที่น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน 
   (5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎหรือระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำน
    ก ำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักกำร
    ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 
   (6)  เรื่องที่บริษัทได้ด ำเนินแล้ว 
   (7) กรณีอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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4. การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

4.1 ขั้นตอนกำรเสนอ 
                  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้ง
   เป็นกรรมกำรบริษัท  โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
   (1) กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ 
    ประจ ำปี 2560 (แบบ ข.)  ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือ และหำกเป็นกำรเสนอช่ือบุคคล โดย 
    ผู้ถือหุ้นมำกกว่ำหนึ่งรำย  ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยกรอกรำยละเอียดของตนลงในแบบ ข.  คนละ  1  ชุดต่อ  1
    รำยช่ือ  พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุช่ือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้เป็น
    ผู้ประสำนงำนติดต่อกับบริษัทจ ำนวน  1  คน พร้อมระบุที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้
    สะดวก  เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 
   (2) กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในกำร
    ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ ประจ ำปี 2560 (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
    ด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบียน 
    บ้ำน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือยินยอมของบุคคลที่ 
    ได้รับกำรเสนอช่ือในแบบ ค.  
   (3) จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทพร้อมกับแบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รำยชื่อ และแบบ ค. ดังนี ้
   (ก) หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำก
    ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
    หรือส ำเนำใบหุ้นท่ีลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   (ข) หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
    กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ 
    - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดิน 
     ทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
     ถูกต้อง 
   กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
    - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลำยมือช่ือรับรอง
     ควำมถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี) 
    - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดิน 
     ทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ที่ยังไม่หมดอำยุของบุคคลผู้มีอ ำนำจลง ลำยมือช่ือดังกล่ำว พร้อม
     ทั้งลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (4) น ำส่งแบบ ข และ  แบบ ค. พร้อมเอกสำรหลักฐำนไปยังช่องทำงตำมที่บริษัทระบุไว้   (โปรดดูข้อ 5)   
  ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด (โปรดดูข้อ 6)      
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 4.2 ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 
  (1)  เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องต้น ถ้ำข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเลขำนุ 
   กำรบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข หำกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะรวบรวมน ำเสนอ
   คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อพิจำรณำและเสนอรำยช่ือต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
   เพื่อพิจำรณำว่ำควรเสนอรำยชื่อบุคคลดังกล่ำวเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในกำร
   ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีหรือไม่ ทั้งนี ้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นที่สุด 
   (2) บุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะได้รับกำรบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม
    ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2560 ในหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
   (3) บุคลลที่ไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทรำบในกำรประชุม  
    ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 
 
 4.3 คุณลักษณะและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ 
   (1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยและประกำศท่ีเกี่ยวข้อง 
   (2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมหลำกหลำยของทักษะและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่เป็นประโยชน์
    ต่อธุรกิจของบริษัท 
  (3) มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
   และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
   และมีควำมสนใจในกิจกำรของบริษัทอย่ำงแท้จริง 
 
5. ช่องทางการรับเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ 
 5.1 จังส่งเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ลงลำยมือช่ือเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
   บริษัท โดยส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนที่ : 
    นำยวิทูร  ศิลำอ่อน    กรรมกำรและเลขำนุกำรบริษัท 
    บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) 
   เลขท่ี 2034/100-107 อำคำรอิตัลไทย ทำวเวอร์ ช้ัน 23-24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
   แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง  กรุงเทพมหำนคร  10310   
  5.2 หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใด  สำมำรถติดต่อสอบถำมที่  เลขำนุกำรบริษัท  
   โทรศัพท ์ 0-2785-4000  ต่อ  299  หรือท่ี  E-mail : secretary@snpfood.com 
  
6. ระยะเวลาในการยื่นเสนอเร่ืองและชื่อบุคคล 
  ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเรื่องดังกล่ำวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี  16 มกรำคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันท่ีตำม
ตรำประทับไปรษณีย์บนหน้ำซองเป็นส ำคัญ 
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แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 (แบบ ก.) 
 
 วันท่ี …................................................. 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ข้าพเจ้า(ผู้เสนอวาระ) : ….............................................................................................................................................. 
 ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่อยู่ติดต่อได้ : 
 เลขท่ี ….....................หมู่บ้ำน / อำคำร ….................................หมู่ที ่…......ตรอก / ซอย ............................................... 
 ถนน …...................................ต ำบล / แขวง ….............................................อ ำเภอ / เขต ….......................................... 
 จังหวัด …...............................รหสัไปรษณีย์ …...........................ประเทศ ….....................................................................  
 โทรศัพท.์..................................... โทรสำร ….......................................E-mail.................................................................. 
 ที่อยู่ต่ำงประเทศ : (กรณีชำวต่ำงประเทศใหร้ะบุท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ในต่ำงประเทศ) 
 …....................................................................................................................................................................................... 
 ….......................................................................................................................................................................................
 ….......................................................................................................................................................................................
 ….......................................................................................................................................................................................
 …....................................................................................................................................................................................... 
 
2. จ านวนหุ้นทีถ่ือ : …................................หุ้น ณ วันท่ี ….............................................ระยะเวลำที่ถือหุ้น..............เดือน 
 
3. เร่ืองท่ีเสนอ : …................................................................................................................................................................ 
 วัตถุประสงค ์:  [  ]  เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจำรณำ [  ] เพื่อทรำบ 
 รายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบเร่ืองท่ีเสนอ : 
 …....................................................................................................................................................................................... 
 ….......................................................................................................................................................................................
 ….......................................................................................................................................................................................
 ….......................................................................................................................................................................................
 …....................................................................................................................................................................................... 
 
 เอกสารประกอบ : (ถ้าม)ี 
  …....................................................................................................................................................................................... 
  …....................................................................................................................................................................................... 
 …....................................................................................................................................................................................... 
 …....................................................................................................................................................................................... 
 …....................................................................................................................................................................................... 
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4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมการเสนอเร่ือง 
 4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่    
  [  ] หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
   บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือส ำเนำใบหุ้นท่ีลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง   
  
 4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น   ได้แก่    
  [  ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
   - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง                      
    (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ)   ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง   
 
  [  ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
  - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลำยมือช่ือรับรองควำม 
        ถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี)  
  - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณี
   เป็นชำวต่ำงชำติ) ที่ยังไม่หมดอำยุของบุคคลผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือดังกล่ำว พร้อมท้ังลงลำยมือช่ือ 
        รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 
5. ค ารับรอง 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนที่แนบมำพร้อมกันนี้ ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นควำมจริงทุกประกำร 
และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวได้ 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ …......................................................... ผู้ถือหุ้น 
          ( ) 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560  (แบบ ข.) 

 
 วันท่ี ….............................................. 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ข้าพเจ้า(ผู้เสนอชื่อบุคคล) : …........................................................................................................................................ 
 ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่อยู่ติดต่อได้ : 
 เลขท่ี …....................หมู่บ้ำน / อำคำร ….................................หมู่ที ่…......ตรอก / ซอย ................................................ 
 ถนน ….................................ต ำบล / แขวง …...........................................อ ำเภอ / เขต ….............................................. 
 จังหวัด …....................................รหัสไปรษณยี์ …..........................ประเทศ ….................................................................  
 โทรศัพท.์..................................... โทรสำร …............................................E-mail.............................................................. 
 ที่อยู่ต่ำงประเทศ : (กรณีชำวต่ำงประเทศใหร้ะบุท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ในต่ำงประเทศ) 
 …........................................................................................................................................................................................ 
 …........................................................................................................................................................................................ 
 …........................................................................................................................................................................................ 
 …........................................................................................................................................................................................ 
 
2. จ านวนหุ้นทีถ่ือ : …..................................หุ้น ณ วันท่ี ….........................................ระยะเวลำที่ถือหุ้น................เดือน 
 
3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชือ่เพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 
 …........................................................................................................................................................................................ 
 …........................................................................................................................................................................................ 
 …........................................................................................................................................................................................ 
 …........................................................................................................................................................................................ 
 
4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมการเสนอชื่อบุคคล 
 4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่    
  [  ] หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลักทรัพย์  หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือ
   บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือส ำเนำใบหุ้นท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง   
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 4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น  ได้แก่    
  [  ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
   - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณี
    เป็นชำวต่ำงชำติ)  ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น  พร้อมท้ังลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง   
 
  [  ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
  - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอำยุไม่เกิน  3  เดือน   ซึ่งลงลำยมือช่ือรับรองควำม
   ถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี)  
  - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณี
   เป็นชำวต่ำงชำติ)  ที่ยังไม่หมดอำยุของบุคคลผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือดังกล่ำว พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือ
   รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 
5. ค ารับรอง 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนที่แนบมำพร้อมกันนี้ ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นควำมจริงทุกประกำร 
และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวได้ 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ ….........................................................  ผู้ถือหุ้น 
          ( ) 
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แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560  (แบบ ค.) 

 
 วันท่ี …....................................... 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 (1) ช่ือ-ช่ือสกุล(ภำษำไทย) …........................................................... (ช่ือสกุลเดิม...............................................) 
               (ภำษำอังกฤษ) …................................................................................................................................ 
 (2) วัน/เดือน/ปีเกิด ….....................................................อำย ุ…....................ปี 
 (3) สัญชำติ …........................................... 
 (4) สถำนภำพกำรสมรส             [   ] โสด                  [   ] สมรส                [   ] หย่ำร้ำง 
 (5) คู่สมรสช่ือ …................................................................(ช่ือสกุลเดมิ).............................................................) 
 (6) รำยละเอียดเกี่ยวกับบุตร  
            ช่ือบุตร     วัน/เดือน/ปีเกิด อำย ุ(ปี) สถำนท่ีท ำงำน 
  ….................................. …............................. .............. ….................................................. 
  ….................................. …............................. .............. ….................................................. 
  ….................................. …............................. .............. …..................................................
  
  ….................................. …............................. .............. ….................................................. 
  ….................................. …............................. .............. ….................................................. 
 
2. ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่อยู่ติดต่อได้ : 
 เลขท่ี ….....................หมู่บ้ำน / อำคำร …....................................หมูท่ี ่….........ตรอก / ซอย ......................................... 
 ถนน ….................................ต ำบล / แขวง …..........................................อ ำเภอ / เขต …............................................... 
 จังหวัด …....................................รหัสไปรษณยี์ ….........................ประเทศ …..................................................................  
 โทรศัพท.์..................................... โทรสำร …............................................E-mail............................................................. 
 ที่อยู่ต่ำงประเทศ : (กรณีชำวต่ำงประเทศใหร้ะบุท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ในต่ำงประเทศ) 
 …........................................................................................................................................................................................ 
 …........................................................................................................................................................................................ 
 …........................................................................................................................................................................................ 
 …........................................................................................................................................................................................ 
 
3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ 
 (1) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
          ช่ือสถำบันท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ       ช่ือคุณวุฒิและสำขำวิชำเอก    ปีท่ีส ำเร็จ 
  …........................................................... …..................................................... …..................... 

         …...........................................................              ….....................................................         …..................... 
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) 

 
 (2) ประวัติกำรฝึกอบรมจำกสมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) 
                                       ช่ือหลักสตูร        ปีท่ีเข้ำร่วม 
  ….................................................................................................................................. …........................... 
  ….................................................................................................................................. …........................... 
  ….................................................................................................................................. …........................... 
 
4. ประสบการณ์การท างานจนถึงปจัจุบนั 
 ตั้งแต่ป ี ถึง ปี             ช่ือสถำนท่ีท ำงำน    ประเภทธุรกิจ        ต ำแหน่งงำน 
 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................ …............................... 
 

5. หน้าท่ีความรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบนั 
 …...................................................................................................................................................................................... 
 …...................................................................................................................................................................................... 
 …...................................................................................................................................................................................... 
 …...................................................................................................................................................................................... 
 …...................................................................................................................................................................................... 
 
6. การถือหุ้นในบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)  ณ วันท่ี ….............................................................  
 (วันท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ)  
 ถือหุ้นสำมัญ ….......................................... หุ้น 
 คู่สมรส ถือหุ้นสำมัญ ….......................................... หุ้น 
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิำวะ 
 (1) ช่ือ.....................................................................................................ถือหุ้นสำมัญ.............................................. หุ้น 
 (2) ช่ือ.....................................................................................................ถือหุ้นสำมัญ.............................................. หุ้น 
 (3) ช่ือ.....................................................................................................ถือหุ้นสำมัญ.............................................. หุ้น 
 

 

หน้ำ 2/3 

 



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) 
 

7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
       ช่ือธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละของ ต ำแหน่งงำนใน ตั้งแต่ป ี
        หุ้นท่ีถือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
 …............................... ….................. …............... ….......... …...................... ….................. 
 …............................... ….................. …............... ….......... …...................... ….................. 
 …............................... ….................. …............... ….......... …...................... ….................. 
 …............................... ….................. …............... ….......... …...................... ….................. 
 …............................... ….................. …............... ….......... …...................... ….................. 
หมายเหต ุ  :  ส ำหรับทุกธรุกจิทีเ่ป็นกรรมกำรหรอืผู้บริหำร และธุรกิจที่มกีำรถือหุ้นเกนิกว่ำร้อยละ 10 ของหุ้นทีอ่อกและเรียกช ำระแลว้) 
 
8. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ) 
   ศำล สถำนะ   คดี (แพ่ง/อำญำ ข้อหำรือ ทุนทรัพย ์ เลขท่ีคด ี ผลคด ี
                 (โจทก/์จ ำเลย/ผู้ร้อง)     /ล้มละลำย)         ฐำนควำมผดิ 
 ….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........ ….................. 
 ….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........ ….................. 
 ….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........ ….................. 
 ….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........ ….................. 
 

9. เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 (1) ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน    
 (2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน    
  (3) ส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณเีป็นชำวต่ำงประเทศ) 
 (4) ส ำเนำหลักฐำนแสดงคุณวุฒิกำรศกึษำ 
 (5) หนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกสถำนท่ีท ำงำนปัจจุบันหรือล่ำสุด 
 
 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) …....................................................................................ตกลงให้เสนอช่ือและข้อมูลใน
เอกสำรฉบับนี้  เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท และขอรับรองว่ำรำยละเอียดในแบบข้อมูลข้ำงต้นและ
เอกสำรประกอบที่แนบมำพร้อมกันนี้ ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นควำมจริงทุกประกำร และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล
หรือเอกสำรประกอบดังกล่ำวได้ 
 
 
 
    ลงชื่อ …......................................................... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
    ( ) 
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