
 
 

หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2559 
 
วตัถปุระสงค ์
ทางบรษิทัไดค้าํนึงถงึความสาํคญัของผูถ้อืหุน้และเพือ่เป็นการส่งเสรมิการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี ดงันัน้ ก่อนการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 ทางบรษิทัจงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถนําเสนอวาระทีเ่หน็ว่าเป็น
ประโยชน์แก่บรษิทั และเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระในการ
ประชุมดงักล่าว โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทักาํหนด 
 
หลกัเกณฑ ์

1. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเสนอ  
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะนําเสนอวาระ และชื่อบุคคลเข้ารบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุในการ
ประชุมจะตอ้งถอืหุน้ของบรษิทัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 1.00 ของหุน้บรษิทัทัง้หมด โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีว
หรอืหลายรายรวมกนักไ็ด ้ และเป็นการถอืหุน้อย่างต่อเน่ือง นบัจากวนัทีถ่อืหุน้จนถงึวนัทีเ่สนอดงักล่าว เป็น
เวลาไมน้่อยกว่า 12 เดอืน และตอ้งถอืครองหุน้จนถงึวนัทีจ่ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

2. การเสนอวาระเพ่ือบรรจใุนการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 
2.1  ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน้ี์ สามารถเสนอวาระเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระ

การประชุม โดยกรอกแบบฟอรม์ “ขอเสนอวาระเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2559" พรอ้มทัง้ใหผู้ถ้อืหุน้แนบเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ์ ส่งถงึบรษิทั 
ภายในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2559  

2.2 เพือ่ใหก้ารดาํเนินการประชมุเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมบ่รรจุวาระ
ดงัต่อไปน้ี เป็นวาระการประชมุ 
ก. เรื่องทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั 
ข.  เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออาํนาจทีบ่รษิทัจะดาํเนินการได ้
ค. เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา และไดร้บัมติ

สนบัสนุนดว้ยเสยีงที ่ น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้มลูยงัไม่ไดม้กีาร
เปลีย่นแปลงอย่างมนียัสาํคญั 

ง. เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถ้วน ใหข้อ้มูลหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน ไม่
เพยีงพอ หรอืเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

จ.  เรื่องทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทั 
ฉ.  เรื่องทีเ่สนอหรอืหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถ้อืหุน้นัน้มขีอ้ความทีไ่ม่ตรงตามความเป็นจรงิ หรอื

มขีอ้ความคลุมเครอื 
ช.  เรื่องทีเ่ป็นอํานาจการบรหิารจดัการของบรษิทั เวน้แต่เป็นกรณีทีก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย

อยา่งมนียัสาํคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 



 
 

ซ.  เรื่องทีข่ดักบักฎหมาย ขอ้บงัคบัทางการ หรอืหน่วยงานทีก่ํากบัดแูล หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั และจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ 

ฌ.  เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รบัการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้
ดาํเนินการกาํหนดเป็นวาระการประชมุทุกครัง้ 

ญ.  เรื่องทีบ่รษิทัไดด้าํเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 
ฎ.  เรื่องทีซ่ํ้ากบัเรือ่งทีไ่ดเ้สนอมาก่อนแลว้ 

3. การเสนอช่ือบคุคลเข้ารบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั  
สามารถเสนอชือ่บุคคลเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั โดยกรอกแบบฟอรม์ “แบบคาํขอเสนอชื่อบุคคล
เขา้รบัการพจิารณาเป็นกรรมการบรษิทั” พรอ้มทัง้ใหผู้ถ้อืหุน้แนบเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถ้วน
และสมบรูณ์ สง่ถงึบรษิทั ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2559  

4.  กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ 
กรรมการอิสระของบรษิทัเป็นผู้พจิารณากลัน่กรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บรษิทัในการพจิารณาความเหมาะสมของเรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ โดยคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการบรษิทัถอื
เป็นทีส่ดุ  
ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัปฏเิสธการบรรจุเรื่องทีเ่สนอเป็นวาระการประชุม บรษิทัจะแจง้กรณีดงักล่าวเป็น
เรือ่งเพือ่ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นัน้ 

5.  การรบัเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ  
ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นสามารถจดัสง่ตน้ฉบบัเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ทีล่งนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพือ่ประกอบการพจิารณา โดยสง่มาที:่  

สาํนกัคณะกรรมการบรษิทั 
  บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
  เลขที ่1 อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ  ชัน้ 27 ถนนสาทรใต ้
  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร 
  กรงุเทพมหานคร 10200 

หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่โทรศพัท ์02-6103883, โทรสาร 02-6103871 หรอื  
 Email address: pornnica@ss.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 
 
 

วนัที ่........................................................... 
 
ขา้พเจา้ ................................................................................ เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 

ทะเบยีนหุน้เลขที ่................................................................ รวมจาํนวน ............................................................. หุน้  

อยู่บา้นเลขที ่................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .............................................. 

อาํเภอ/เขต ............................... จงัหวดั ................................. หมายเลขโทรศพัท ์.................................... 

มคีวามประสงคข์อเสนอวาระการประชมุในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 ดงันี้ 

วาระทีนํ่าเสนอ 

1. เรือ่ง ...................................................................................................................................... 

เหตุผลทีเ่สนอ ....................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ................................................................................................... 

2. เรือ่ง ...................................................................................................................................... 

เหตุผลทีเ่สนอ ....................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ................................................................................................... 

 
 

ลงชื่อ .................................................... 
        (...................................................) 

 
หมายเหต ุ เอกสารหลกัฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มมดีงันี้ 
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอืหลกัฐานอื่นจากบรษิทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุน้เป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสอื
รบัรองนิตบิุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

 
 
 
 



 
 

แบบคาํขอเสนอช่ือบุคคลเข้ารบัการพิจารณาเป็นกรรมการบริษทั 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 

 
วนัที ่.............................................. 

 
ขา้พเจา้ ................................................................................. เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

ทะเบยีนหุน้เลขที ่.................................................. รวมจาํนวน ............................... หุน้  อยูบ่า้นเลขที ่.............. 

ถนน ............................................... ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต .................................... 

จงัหวดั ................................. หมายเลขโทรศพัท ์.................................... มคีวามประสงคข์อเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการ
พจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั  
 
ข้อมลูบคุคลเพื่อเสนอเข้ารบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

1. ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ............................................................................................................................ 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) ......................................................................................................................... 

2. เลขทีบ่ตัรประจาํตวับตัรประชาชน  / หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง เลขที ่............................................................ 

3. สญัชาต ิ............................................................ ............................................................ ............................. 

4. วนัเดอืนปีเกดิ ................................................... ............................................................ ............................. 

5. คูส่มรสชือ่ ..................................................................... (ชือ่สกุลเดมิ) ............................ ............................. 

6. บุตร  จาํนวน ................. คน คอื 

6.1 ชือ่-สกุล .................................................................................. อายุ  ................. ปี 

6.2 ชือ่-สกุล .................................................................................. อายุ  ................. ปี 

6.3 ชือ่-สกุล .................................................................................. อายุ  ................. ปี 

7. ทีอ่ยูป่จัจบุนั / ทีต่ดิต่อได ้: ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ประวตักิารศกึษา : ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. ประวตักิารอบรม   หลกัสตูร DAP             ไมอ่บรม            อบรม /  รออบรมรุน่ ................  

 หลกัสตูร DCP            ไม่อบรม            อบรม / รออบรม  รุน่ ............... 
             หลกัสตูร ............................. รุ่น ......................... ชว่งเวลาทีเ่ขา้อบรม ............................. 

10. ประสบการณ์การทาํงาน :…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. การถอืหุน้ของบรษิทั (รวมคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนิุตภิาวะ) : ……………………………………………… 

 
12. คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้ม 

     ขา้พเจา้เป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชน
จาํกดั ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ไดใ้หข้อ้มลูประวตัขิา้งตน้ของขา้พเจา้แก่บรษิทั และขอรบัรองวา่ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานที่

แนบเพิม่เตมินี้ถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเทจ็ หรอืไมข่าดขอ้ความทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
 

ลงชื่อ .................................................... ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิสนอเรือ่ง 
      (...................................................) 
 
ลงชื่อ .................................................... ผูร้บัการเสนอชือ่ 
      (...................................................) 
 

หมายเหต ุ เอกสารหลกัฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มมดีงันี้ 
3. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอืหลกัฐานอื่นจากบรษิทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
4. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุน้เป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสอื
รบัรองนิตบิุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

 
 


