
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม  และเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือพิจารณาเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 
2562 
 
1. วตัถปุระสงค ์
 ดว้ยบรษิทั เอส แอนด ์ พ ี ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถงึสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี  บรษิทัจงึเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพจิำรณำเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั เป็นกำรลว่งหน้ำก่อนกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี 
2562 เพือ่บรรจุเป็นระเบยีบวำระในกำรประชุมตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก ำหนด 
 
2. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้น 
 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธใินกำรเสนอเรื่องเพือ่บรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี 2562 และ/หรอืเสนอชื่อ
บุคคลเพือ่พจิำรณำเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัน้ี 
 2.1 เป็นผู้ถอืหุ้นคนหน่ึงหรอืหลำยคนซึ่งถือหุ้นและมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ  5 ของ
จ ำนวน     สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ( ไมน้่อยกวำ่ 24,520,419 หุน้ ) 
   2.2 ถอืหุน้อยำ่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำไม่น้อยกวำ่ 12 เดอืนนับจำกวนัทีถ่อืหุน้จนถงึวนัทีเ่สนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็น  วำระกำรประชุม และ/หรอื เสนอชื่อบุคคลเพือ่พจิำรณำเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั 
 
3. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
 3.1 ขัน้ตอนกำรเสนอ 
  ผูถ้อืหุน้ที่มคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมหลกัเกณฑข์ำ้งตน้ สำมำรถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้
ถอืหุน้   สำมญัประจ ำปี โดยด ำเนินกำรดงัน้ี 
  (1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี  2562 (แบบ ก.) ให้
ครบถว้น   พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชื่อ และหำกเป็นกำรเสนอโดยผูถ้อืหุน้มำกกวำ่หน่ึงรำย ใหผู้ถ้อืหุน้ทุก
รำยกรอกรำย   ละเอยีดของตนลงในแบบ ก. คนละ 1 ชุดต่อ 1 วำระ พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชื่อและ
รวมเป็นชุดเดยีวกนั และ      ใหร้ะบุชื่อบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นผูป้ระสำนงำนตดิต่อกบับรษิทั
จ ำนวน 1 คน พรอ้มระบุทีอ่ยู ่และ    หมำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดส้ะดวกเพื่อประโยชน์ใน
กำรตดิต่อสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 (2) จดัเตรยีมเอกสำรหลกัฐำนทีจ่ะตอ้งจดัสง่ใหบ้รษิทัพรอ้มกบัแบบ ก. 1 ชุดต่อ 1 วำระ ดงัน้ี 
   (ก) หลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสอืรบัรองกำรถือหุ้นจำกบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอืหลกัฐำนอื่น
จำก    ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
หรอื    ส ำเนำใบหุน้ทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
   (ข) หลกัฐำนแสดงตนของผูถ้อืหุน้ 
   กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ 
  - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรอืส ำเนำหนังสอื
เดนิทำง      (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงลำยมือชื่อ
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
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    กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล 
    - ส ำเนำหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลอำยุไม่เกนิ 3 เดอืน ซึ่งลงลำยมอื
ชื่อ     รบัรองควำมถกูตอ้งโดยบุคคลผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อของนิตบิุคคล พรอ้มประทบัตรำ
     ส ำคญั (ถำ้ม)ี 
    - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำ
หนงัสอื       เดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ทีย่งัไม่หมดอำยุของบุคคลผูม้อี ำนำจลงลำยมอื
ชื่อดงักล่ำว        พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
 (3) น ำสง่แบบ ก. พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนไปยงัช่องทำงตำมทีบ่รษิทัระบุไว้ (โปรดดูขอ้ 5) ภำยใน
ระยะ   เวลำทีก่ ำหนด (โปรดดขูอ้ 6)      
 

3.2 ขัน้ตอนกำรพจิำรณำ 
    (1) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองในเบื้องตัน  ถ้ำข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
เลขำนุกำร     บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบเพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข หำกขอ้มลูถูกตอ้งครบถว้นจะรวบรวม
น ำเสนอต่อ    คณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อพจิำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 
ทัง้น้ีค ำวนิิจฉยั    ของคณะกรรมกำรบรษิทัถอืเป็นทีส่ดุ 
   (2) เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั จะได้รบักำรบรรจุในระเบยีบวำระกำรประชุม          
    ผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2562 ในหนังสอืบอกกล่ำวนัดประชุมพรอ้มควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บรษิทั 
   (3) เรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัท  บรษิัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทรำบในกำร
ประชุม    ผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี พรอ้มระบุเหตุผลในกำรปฏเิสธดว้ย 
 

3.3 เรือ่งทีบ่รษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมบ่รรจุเป็นระเบยีบวำระกำรประชุม 
   (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถอืหุ้นที่มคีุณสมบตัไิม่ครบถ้วน หรอืให้ขอ้มูลหรอืเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถ้วน         
    ไมเ่พยีงพอ หรอืเสนอมำไมท่นัภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
   (2) เรื่องทีเ่กี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และขอ้เทจ็จรงิทีก่ล่ำวอำ้งโดยผูถ้อืหุน้มไิดแ้สดงถงึ
เหตุ       อนัควรสงสยัเกีย่วกบัควำมไมป่กตขิองเรือ่งดงักล่ำว 
   (3) เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออ ำนำจทีบ่รษิทัจะด ำเนินกำรใหเ้กดิผลตำมทีป่ระสงค์ 
   (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิำรณำแล้วในรอบ 12 เดอืน ที่ผ่ำนมำ และ
เรือ่ง    ดงักล่ำวไดร้บัมตสินับสนุนด้วยคะแนนเสยีงน้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ของ    บริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในกำรน ำเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญจำก
ขอ้เทจ็จรงิ    ในขณะทีน่ ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้ก่อน 
   (5) เรื่องที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ข้อบังคบั กฎหรอืระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรอื
หน่วยงำน    ก ำกบัดแูลบรษิทั หรอืไมเ่ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
หรอืหลกักำร    ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั 
   (6) เรือ่งทีบ่รษิทัไดด้ ำเนินแลว้ 
   (7) กรณีอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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4. การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

4.1 ขัน้ตอนกำรเสนอ 
                  ผูถ้อืหุ้นที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ขำ้งต้น สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิำรณำเขำ้รบักำร
เลอืกตัง้   เป็นกรรมกำรบรษิทั  โดยด ำเนินกำรดงัน้ี 
   (1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิำรณำเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัในกำรประชุมผูถ้อืหุน้
สำมญั     ประจ ำปี 2562 (แบบ ข.)  ให้ครบถ้วน พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชื่อ และหำกเป็นกำรเสนอชื่อ
บุคคล โดย     ผูถ้อืหุน้มำกกว่ำหน่ึงรำย ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยกรอกรำยละเอยีดของตนลงในแบบ 
ข. คนละ 1 ชุดต่อ            1 รำยชื่อ พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชื่อและรวมเป็นชุดเดยีวกนั และ
ใหร้ะบุชื่อบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็น    ผูป้ระสำนงำนตดิต่อกบับรษิทัจ ำนวน 1 คน 
พรอ้มระบุทีอ่ยูแ่ละหมำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อได ้    สะดวก เพื่อประโยชน์ใน
กำรตดิต่อสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิ 
   (2) กรอกแบบขอ้มูลบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อพจิำรณำเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัใน
กำร    ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี  2562 (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำร
พจิำรณำ    ดำ้นคุณสมบตั ิไดแ้ก่ ประวตักิำรศกึษำ ประวตักิำรท ำงำน ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
ส ำเนำทะเบยีน     บำ้น หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มทัง้
ลงลำยมอืชื่อยนิยอมของบุคคลที ่    ไดร้บักำรเสนอชื่อในแบบ ค.  
   (3) จดัเตรยีมเอกสำรหลกัฐำนทีจ่ะตอ้งจดัสง่ใหบ้รษิทัพรอ้มกบัแบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รำยชื่อ และแบบ ค. 
ดงัน้ี 
   (ก) หลกัฐำนกำรถอืหุ้น ได้แก่ หนังสอืรบัรองกำรถอืหุน้จำกบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอืหลกัฐำนอื่น
จำก    ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
    หรอืส ำเนำใบหุน้ทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
   (ข) หลกัฐำนแสดงตนของผูถ้อืหุน้ 
    กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ 
    - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิ 
     ทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้ถอืหุ้น พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชื่อรบัรอง
ส ำเนำ     ถกูตอ้ง 
   กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล 
    - ส ำเนำหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลำยมอืชื่อ
รบัรอง     ควำมถูกต้องโดยบุคคลผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อของนิตบิุคคล พรอ้มประทบัตรำ
ส ำคญั (ถำ้ม)ี 
    - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิ 
     ทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำต)ิ ทีย่งัไมห่มดอำยขุองบุคคลผูม้อี ำนำจลง ล ำ ย มื อ ชื่ อ
ดงักล่ำว พรอ้ม     ทัง้ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
 (4) น ำสง่แบบ ข และ แบบ ค. พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนไปยงัช่องทำงตำมทีบ่รษิทัระบุไว้ (โปรดดูขอ้ 5)   
  ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด (โปรดดขูอ้ 6)      
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 บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 
 4.2 ขัน้ตอนกำรพจิำรณำ 
  (1) เลขำนุกำรบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำกลัน่กรองในเบือ้งตน้ ถำ้ขอ้มลูไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งเลขำนุ 
   กำรบรษิัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข หำกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะรวบรวม
น ำเสนอ   คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  เพื่ อพิจำรณำและเสนอรำยชื่อต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั    เพื่อพจิำรณำว่ำควรเสนอรำยชื่อบุคคลดงักล่ำวเพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำ
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัในกำร   ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีหรือไม่  ทัง้น้ี ค ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรบรษิทัถอืเป็นทีส่ดุ 
   (2) บุคคลทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั จะไดร้บักำรบรรจุในระเบยีบวำระกำรประชุม
    ผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2562 ในหนังสอืบอกกล่ำวนัดประชุมพรอ้มควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บรษิทั 
   (3) บุคลลที่ไม่ได้รบัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัท บรษิัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทรำบในกำร
ประชุม      ผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี 
 
 4.3 คุณลกัษณะและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรอสิระ 
   (1) มคีุณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยและประกำศทีเ่กีย่วขอ้ง 
   (2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมหลำกหลำยของทักษะและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่เป็น
ประโยชน์    ต่อธุรกจิของบรษิทั 
  (3) มภีำวะผู้น ำ วสิยัทศัน์ จรยิธรรม และมคีวำมเป็นอิสระในกำรตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บรษิทั    และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิ    และมคีวำมสนใจในกจิกำรของบรษิทัอยำ่งแทจ้รงิ 
 
5. ช่องทางการรบัเรื่องท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ 
 5.1 จัดส่งเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ลงลำยมือชื่อเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร   บรษิทั โดยสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนที ่: 
    นำยวทิรู ศลิำอ่อน กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยปฏบิตักิำรและบุคคล และเลขำนุกำรบรษิทั 
    บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
   เลขที ่2034/100-107 อำคำรอติลัไทย ทำวเวอร ์ชัน้ 23-24 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตหว้ย
ขวำง        กรงุเทพมหำนคร  10310   
  5.2 หำกทำ่นมขีอ้สงสยัประกำรใด สำมำรถตดิต่อสอบถำมที ่เลขำนุกำรบรษิทั  
   โทรศพัท ์ 0-2785-4000  ต่อ  297  หรอืที ่ E-mail : secretary@snpfood.com 
  
6. ระยะเวลาในการย่ืนเสนอเรื่องและช่ือบคุคล 
  ผู้ถอืหุ้นสำมำรถเสนอเรื่องดงักล่ำวได้ตัง้แต่บดัน้ีเป็นต้นไปจนถงึวนัที่  25 มกรำคม 2562 ทัง้น้ี บรษิทัจะถือ
วนัทีต่ำมตรำประทบัไปรษณียบ์นหน้ำซองเป็นส ำคญั 
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บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปี 2562 (แบบ ก.) 
 
 วนัที ่…................................................. 
 
1. ข้อมลูทัว่ไป 
 ข้าพเจ้า(ผูเ้สนอวาระ) : 
….............................................................................................................................................. 
 ท่ีอยู่ปัจจบุนั / ท่ีอยู่ติดต่อได้ : 
 เลขที ่ ….....................หมูบ่ำ้น / อำคำร ….................................หมูท่ี ่ …......ตรอก / ซอย 
............................................... 
 ถนน …...................................ต ำบล / แขวง ….............................................อ ำเภอ / เขต 
….......................................... 
 จงัหวดั …...............................รหสัไปรษณีย ์ …...........................ประเทศ 
….....................................................................  
 โทรศพัท.์..................................... โทรสำร ….......................................E-
mail.................................................................. 
 ทีอ่ยูต่่ำงประเทศ : (กรณีชำวต่ำงประเทศใหร้ะบุทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดใ้นต่ำงประเทศ) 
 …....................................................................................................................................................................
................... 
 …....................................................................................................................................................................
...................
 …....................................................................................................................................................................
...................
 …....................................................................................................................................................................
...................
 …....................................................................................................................................................................
................... 
 
2. จ านวนหุ้นท่ีถือ : …................................หุน้ ณ วนัที ่ ….............................................ระยะเวลำทีถ่อืหุน้
..............เดอืน 
 
3. เร่ืองท่ีเสนอ : 
…................................................................................................................................................................ 
 วตัถปุระสงค ์:  [  ]  เพือ่อนุมตัหิรอืเพือ่พจิำรณำ [  ] เพือ่ทรำบ 
 รายละเอียดพร้อมเหตผุลประกอบเรื่องท่ีเสนอ : 
 …....................................................................................................................................................................
................... 
 …....................................................................................................................................................................
...................
 …....................................................................................................................................................................
...................



 …....................................................................................................................................................................
...................
 …....................................................................................................................................................................
................... 
 
 เอกสารประกอบ : (ถ้ามี) 
 
 …....................................................................................................................................................................
................... 
 
 …....................................................................................................................................................................
................... 
 …....................................................................................................................................................................
................... 
 …....................................................................................................................................................................
................... 
 …....................................................................................................................................................................
................... 
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บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
 
4. เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นท่ีต้องแนบพร้อมการเสนอเรื่อง 
 4.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่    
  [  ] หนังสอืรบัรองกำรถอืหุ้นจำกบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอืหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หรอื   บรษิัท ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรอืส ำเนำใบหุ้นที่ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง   
  
 4.2 หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุ้น   ไดแ้ก่    
  [  ] กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
   - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรอืส ำเนำหนังสอืเดินทำง                      
    (กรณีเป็นชำวต่ำงชำต)ิ ทีย่งัไมห่มดอำยขุองผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง   
 
  [  ] กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบคุคล 
  - ส ำเนำหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลอำยุไม่เกนิ 3 เดอืน ซึง่ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำม
         ถกูตอ้งโดยบุคคลผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อของนิตบิุคคล พรอ้มประทบัตรำส ำคญั (ถำ้ม)ี  
  - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง 
(กรณี   เป็นชำวต่ำงชำติ) ทีย่งัไม่หมดอำยุของบุคคลผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อดงักล่ำว พรอ้มทัง้ลง
ลำยมอืชื่อ         รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
 
5. ค ารบัรอง 
 ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้มูลและเอกสำรหลกัฐำนที่แนบมำพรอ้มกนัน้ี ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นควำมจรงิทุก
ประกำร และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวได ้
 
 
 
 
 
    ลงช่ือ …......................................................... ผูถื้อหุ้น 
          ( ) 
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บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 
ในการประชมุผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปี 2562  (แบบ ข.) 

 
 วนัที ่….............................................. 
 
1. ข้อมลูทัว่ไป 
 ข้าพเจ้า(ผูเ้สนอช่ือบคุคล) : 
…........................................................................................................................................ 
 ท่ีอยู่ปัจจบุนั / ท่ีอยู่ติดต่อได้ : 
 เลขที ่ …....................หมูบ่ำ้น / อำคำร ….................................หมูท่ี ่ …......ตรอก / ซอย 
................................................ 
 ถนน ….................................ต ำบล / แขวง …...........................................อ ำเภอ / เขต 
….............................................. 
 จงัหวดั …....................................รหสัไปรษณีย ์ …..........................ประเทศ 
….................................................................  
 โทรศพัท.์..................................... โทรสำร …............................................E-
mail.............................................................. 
 ทีอ่ยูต่่ำงประเทศ : (กรณีชำวต่ำงประเทศใหร้ะบุทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดใ้นต่ำงประเทศ) 
 …....................................................................................................................................................................
.................... 
 …....................................................................................................................................................................
.................... 
 …....................................................................................................................................................................
.................... 
 …....................................................................................................................................................................
.................... 
 
2. จ านวนหุ้นท่ีถือ : …..................................หุน้ ณ วนัที ่ ….........................................ระยะเวลำทีถ่อืหุน้
................เดอืน 
 
3. รายช่ือบคุคลท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั : 
 …....................................................................................................................................................................
.................... 
 …....................................................................................................................................................................
.................... 
 …....................................................................................................................................................................
.................... 
 …....................................................................................................................................................................
.................... 
 



4. เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นท่ีต้องแนบพร้อมการเสนอช่ือบคุคล 
 4.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่    
  [  ] หนังสอืรบัรองกำรถอืหุน้จำกบรษิทัหลกัทรพัย์  หรอืหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
หรอื   บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรอืส ำเนำใบหุน้ทีล่งนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง   
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 4.2 หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่    
  [  ] กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
   - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรอืส ำเนำหนังสอืเดินทำง 
(กรณี    เป็นชำวต่ำงชำติ) ที่ยงัไม่หมดอำยุของผูถ้อืหุ้น พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชื่อ
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง   
 
  [  ] กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบคุคล 
  - ส ำเนำหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน   ซึ่งลงลำยมอืชื่อรบัรอง
ควำม   ถูกต้องโดยบุคคลผู้มอี ำนำจลงลำยมอืชื่อของนิติบุคคล พรอ้มประทบัตรำส ำคญั (ถ้ำม)ี
  
  - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง 
(กรณี   เป็นชำวต่ำงชำติ) ทีย่งัไม่หมดอำยุของบุคคลผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อดงักล่ำว พรอ้มทัง้ลง
ลำยมอืชื่อรบัรอง        ส ำเนำถกูตอ้ง 
 
5. ค ารบัรอง 
 ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้มูลและเอกสำรหลกัฐำนที่แนบมำพรอ้มกนัน้ี ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นควำมจรงิทุก
ประกำร และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวได ้
 
 
 
 
 
    ลงช่ือ ….........................................................  ผูถื้อหุ้น 
          ( ) 
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บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบข้อมลูบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษทั 

ในการประชมุผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปี 2562  (แบบ ค.) 
 
 วนัที ่…....................................... 
 
1. ข้อมลูทัว่ไปของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 
 (1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภำษำไทย) …........................................................... (ชื่อสกุลเดมิ
...............................................) 
                (ภำษำองักฤษ) 
…............................................................................................................................... 
 (2) วนั/เดอืน/ปีเกดิ ….....................................................อำย ุ…....................ปี 
 (3) สญัชำต ิ…........................................... 
 (4) สถำนภำพกำรสมรส             [   ] โสด                  [   ] สมรส                [   ] หยำ่รำ้ง 
 (5) คูส่มรสชื่อ …................................................................(ชื่อสกุล
เดมิ).............................................................) 
 (6) รำยละเอยีดเกีย่วกบับุตร  
            ชื่อบุตร     วนั/เดอืน/ปีเกดิ อำย ุ(ปี) สถำนทีท่ ำงำน 
  ….................................. …............................. ..............
 ….................................................. 
  ….................................. …............................. ..............
 ….................................................. 
  ….................................. …............................. ..............
 …..................................................  
  ….................................. …............................. ..............
 ….................................................. 
  ….................................. …............................. ..............
 ….................................................. 
 
2. ท่ีอยู่ปัจจบุนั / ท่ีอยู่ติดต่อได้ : 
 เลขที ่ ….....................หมูบ่ำ้น / อำคำร …....................................หมูท่ี ่ ….........ตรอก / ซอย 
......................................... 
 ถนน ….................................ต ำบล / แขวง …..........................................อ ำเภอ / เขต 
…............................................... 
 จงัหวดั …....................................รหสัไปรษณีย ์ ….........................ประเทศ 
…..................................................................  
 โทรศพัท.์..................................... โทรสำร …............................................E-
mail............................................................. 
 ทีอ่ยูต่่ำงประเทศ : (กรณีชำวต่ำงประเทศใหร้ะบุทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดใ้นต่ำงประเทศ) 
 …....................................................................................................................................................................

รูปถ่าย 
1 นิ้ว 



.................... 
 …....................................................................................................................................................................
.................... 
 …....................................................................................................................................................................
.................... 
 …....................................................................................................................................................................
.................... 
 
3. คณุสมบติัตามวิชาชีพ 
 (1) คุณวฒุทิำงกำรศกึษำ 
          ชื่อสถำบนัทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำ       ชื่อคุณวฒุแิละสำขำวชิำเอก    ปีทีส่ ำเรจ็ 
  …........................................................... …..................................................... …..................... 

         …...........................................................              ….....................................................         
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บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 
 (2) ประวตักิำรฝึกอบรมจำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
                                       ชื่อหลกัสตูร        ปีทีเ่ขำ้รว่ม 
  …..................................................................................................................................
 …........................... 
  …..................................................................................................................................
 …........................... 
  …..................................................................................................................................
 …........................... 
 
4. ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจบุนั 
 ตัง้แต่ปี  ถงึ ปี             ชื่อสถำนทีท่ ำงำน    ประเภทธุรกจิ        ต ำแหน่งงำน 
 ….......................... ….................................................... …............................
 …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................
 …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................
 …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................
 …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................
 …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................
 …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................
 …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................
 …............................... 
 ….......................... ….................................................... …............................
 …............................... 
 
5. หน้าท่ีความรบัผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจบุนั 
 …....................................................................................................................................................................
.................. 
 …....................................................................................................................................................................
.................. 
 …....................................................................................................................................................................
.................. 
 …....................................................................................................................................................................
.................. 
 …....................................................................................................................................................................
.................. 



 
6. การถือหุ้นในบริษทั เอส แอนด ์ พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่
….............................................................   (วนัทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ)  
 ถอืหุน้สำมญั ….......................................... หุน้ 
 คูส่มรส ถอืหุน้สำมญั ….......................................... หุน้ 
 บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ 
 (1) ชื่อ.....................................................................................................ถอืหุน้สำมญั
.............................................. หุน้ 
 (2) ชื่อ.....................................................................................................ถอืหุน้สำมญั
.............................................. หุน้ 
 (3) ชื่อ.....................................................................................................ถอืหุน้สำมญั
.............................................. หุน้ 
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บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
 
7. ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง  คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
       ชื่อธุรกจิ ประเภทธุรกจิ ผูเ้กีย่วขอ้ง รอ้ยละของ ต ำแหน่งงำนใน ตัง้แต่ปี 
        หุน้ทีถ่อื ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 …............................... ….................. …............... ….......... …......................
 ….................. 
 …............................... ….................. …............... ….......... …......................
 ….................. 
 …............................... ….................. …............... ….......... …......................
 ….................. 
 …............................... ….................. …............... ….......... …......................
 ….................. 
 …............................... ….................. …............... ….......... …......................
 ….................. 
หมายเหต ุ  :  ส ำหรบัทุกธุรกจิทีเ่ป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร และธุรกจิทีม่กีำรถอืหุน้เกนิกวำ่รอ้ยละ 10 ของหุน้ทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้) 
 
8. ประวติัการฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องด าเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหโุทษ) 
   ศำล สถำนะ   คด ี(แพง่/อำญำ ขอ้หำรอื ทุนทรพัย ์ เลขทีค่ด ี ผลคด ี
                 (โจทก/์จ ำเลย/ผูร้อ้ง)     /ลม้ละลำย)         ฐำนควำมผดิ 
 ….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........
 ….................. 
 ….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........
 ….................. 
 ….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........
 ….................. 
 ….......... ….......................... …..................... …........................ …............. …........
 ….................. 
 
9. เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรบัรองโดยบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 
 (1) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน    
 (2) ส ำเนำทะเบยีนบำ้น    
  (3) ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
 (4) ส ำเนำหลกัฐำนแสดงคุณวฒุกิำรศกึษำ 
 (5) หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจำกสถำนทีท่ ำงำนปัจจุบนัหรอืล่ำสดุ 
 
 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) …....................................................................................ตกลงให้เสนอชื่อและ
ขอ้มูลในเอกสำรฉบบัน้ี  เพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั และขอรบัรองว่ำรำยละเอียดในแบบ
ขอ้มลูขำ้งตน้และเอกสำรประกอบทีแ่นบมำพรอ้มกนัน้ี ถูกตอ้ง  ครบถว้น  และเป็นควำมจรงิทุกประกำร และยนิยอม
ใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสำรประกอบดงักล่ำวได ้
 
 
 
    ลงช่ือ …......................................................... บคุคลท่ีได้รบัการ



เสนอช่ือ 
    ( ) 
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