
 
 
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารบัการ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

 

วตัถปุระสงค ์

ทางบริษัทไดคํ้านึงถึงความสําคญัของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกํากบัดูแลกิจการที่ดี ดงันัน้ ก่อนการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ทางบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนําเสนอวาระที่เห็นว่าเป็น

ประโยชน์แก่บริษทั และเสนอชื่อบุคคลเข้ารบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัท เพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระในการ

ประชุมดงักล่าว โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทักําหนด 

 

หลกัเกณฑ์i 

1. คณุสมบติัของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเสนอ  

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะนําเสนอวาระ และชื่อบุคคลเข้ารบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุในการ

ประชุมจะต้องถือหุ้นของบริษทัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 1.00 ของหุน้บรษิัททัง้หมด โดยอาจเป็นผู้ถอืหุ้นรายเดียว

หรือหลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นการถือหุน้อย่างต่อเน่ือง นับจากวนัที่ถือหุ้นจนถึงวนัที่เสนอดงักล่าว เป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน และต้องถอืครองหุน้จนถงึวนัทีจ่ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

2. การเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

2.1  ผูถ้อืหุน้ทีม่คุีณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน้ี์ สามารถเสนอวาระเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระ

การประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “ขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 

2563" พร้อมทัง้ให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท 

ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563  

2.2 เพื่อใหก้ารดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่บรรจุวาระ

ดงัต่อไปน้ี เป็นวาระการประชุม 

ก. เรื่องทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั 

ข.  เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออํานาจทีบ่รษิทัจะดําเนินการได ้

ค. เรื่องทีผู่ ้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รบัมติ

สนับสนุนด้วยเสียงที่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อมูลยังไม่ได้มีการ

เปลีย่นแปลงอย่างมนัียสําคญั 

ง. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่

เพยีงพอ หรอืเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 

จ.  เรื่องทีไ่ม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิทั 

ฉ.  เรื่องทีเ่สนอหรอืหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถ้อืหุ้นนัน้มขี้อความทีไ่ม่ตรงตามความเป็นจรงิ หรือ

มขีอ้ความคลุมเครอื 

ช.  เรื่องที่เป็นอํานาจการบริหารจดัการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสยีหาย

อย่างมนัียสําคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 



 
 

ซ.  เรื่องที่ข ัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กํากับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบับรษิทั และจรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ 

ฌ.  เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ต้องได้ร ับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้

ดําเนินการกําหนดเป็นวาระการประชุมทุกครัง้ 

ญ.  เรื่องทีบ่รษิทัไดด้ําเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 

ฎ.  เรื่องทีซ้ํ่ากบัเรื่องทีไ่ดเ้สนอมาก่อนแลว้ 

3. การเสนอช่ือบุคคลเข้ารบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั  

สามารถเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบคําขอเสนอชื่อบุคคล

เขา้รบัการพจิารณาเป็นกรรมการบรษิัท” พร้อมทัง้ให้ผู้ถอืหุน้แนบเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

และสมบูรณ์ ส่งถงึบรษิทั ภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2563 

4.  กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ 

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พจิารณากลัน่กรองเรื่องที่ผู้ถือหุน้เสนอ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ

บรษิัทในการพจิารณาความเหมาะสมของเรื่องทีเ่สนอโดยผู้ถอืหุ้น โดยคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการบรษิัทถือ

เป็นทีสุ่ด  

ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัปฏเิสธการบรรจุเรื่องทีเ่สนอเป็นวาระการประชุม บรษิทัจะแจง้กรณีดงักล่าวเป็น

เรื่องเพื่อทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นัน้ 

5.  การรบัเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ  

ผูถ้อืหุน้ทีม่ีคุณสมบตัคิรบถ้วนสามารถจดัส่งต้นฉบบัเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ทีล่งนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เพื่อประกอบการพจิารณา โดยส่งมาที:่  

สํานักคณะกรรมการบรษิทั 

  บรษิทั 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 

  เลขที ่1 อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ  ชัน้ 27 ถนนสาทรใต ้

  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร 

  กรุงเทพมหานคร 10200 

หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่โทรศพัท์ 026103883, โทรสาร 02-6103871 หรอื  

 Email address: pornnica@ss.co.th 
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แบบขอเสนอเรือ่งเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

 

 

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

 

ขา้พเจา้ ................................................................................ เป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท 2  เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 

ทะเบยีนหุน้เลขที ่................................................................ รวมจํานวน ............................................................. หุ้น  

อยู่บ้านเลขที ่................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .............................................. 

อําเภอ/เขต ............................... จงัหวดั ................................. หมายเลขโทรศพัท์ .................................... 

มคีวามประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 ดงันี้ 

วาระทีนํ่าเสนอ 

1. เรื่อง ...................................................................................................................................... 

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

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

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี ................................................................................................... 

2. เรื่อง ...................................................................................................................................... 

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

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

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี ................................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ .................................................... 

        (...................................................) 

 

หมายเหตุ  เอกสารหลกัฐานทีผู่ถ้อืหุน้ต้องแนบพรอ้มมดีงันี ้

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืหนังสือเดนิทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือ

รบัรองนิตบุิคคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

 

 

 

 



 
 

แบบคาํขอเสนอช่ือบุคคลเข้ารบัการพิจารณาเป็นกรรมการบริษทั 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

 

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

 

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

ทะเบยีนหุน้เลขที ่.................................................. รวมจํานวน ............................... หุน้  อยู่บ้านเลขที ่.............. 

ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต .................................... 

จงัหวดั ................................. หมายเลขโทรศพัท์ .................................... มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารบัการ

พจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั  

 

ข้อมูลบุคคลเพ่ือเสนอเข้ารบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ............................................................................................................................ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) ......................................................................................................................... 

2. เลขทีบ่ตัรประจําตวับตัรประชาชน  / หมายเลขหนังสอืเดนิทาง เลขที ่............................................................ 

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

4. วนัเดอืนปีเกิด ................................................... ............................................................ ............................. 

5. คู่สมรสชื่อ ..................................................................... (ชื่อสกุลเดมิ) ............................ ............................. 

6. บุตร  จํานวน ................. คน คอื 

6.1 ชื่อ-สกุล .................................................................................. อายุ  ................. ปี 

6.2 ชื่อ-สกุล .................................................................................. อายุ  ................. ปี 

6.3 ชื่อ-สกุล .................................................................................. อายุ  ................. ปี 

7. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั / ทีต่ดิต่อได ้: ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

9. ประวตักิารอบรม   หลกัสูตร DAP             ไม่อบรม            อบรม /  รออบรมรุ่น ................  

 หลกัสูตร DCP            ไม่อบรม            อบรม / รออบรม  รุ่น ............... 

             หลกัสูตร ............................. รุ่น ......................... ช่วงเวลาทีเ่ขา้อบรม ............................. 

10. ประสบการณ์การทํางาน :…………………………………………………………………………………………. 

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



 
 

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

11. การถอืหุน้ของบรษิทั (รวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) : ……………………………………………… 

 

12. คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้ม 

     ขา้พเจา้เป็นบุคคลทีม่คุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน

จํากดั ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าไดใ้หข้อ้มูลประวตัขิา้งต้นของขา้พเจา้แก่บริษทั และขอรบัรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานที่

แนบเพิม่เตมินี้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ หรอืไม่ขาดขอ้ความทีค่วรต้องแจง้ในสาระสําคญั 

 

ลงชื่อ .................................................... ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิสนอเรื่อง 

      (...................................................) 

 

ลงชื่อ .................................................... ผูร้บัการเสนอชื่อ 

      (...................................................) 

 

หมายเหตุ  เอกสารหลกัฐานทีผู่ถ้อืหุน้ต้องแนบพรอ้มมดีงันี้ 

3. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

4. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืหนังสือเดนิทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือ

รบัรองนิตบุิคคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

 

 


