
 
 
หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธผูิถ้อืหุน้เสนอวาระเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบั

การคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 
 
วตัถุประสงค ์
ทางบรษิทัไดคํ้านึงถงึความสําคญัของผูถ้อืหุน้และเพือ่เป็นการส่งเสรมิการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีดงัน้ัน กอ่นการประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 ทางบรษิทัจงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถนําเสนอวาระทีเ่ห็นว่าเป็นประโยชนแ์กบ่รษิทั 
และเสนอชือ่บุคคลเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชมุดงักล่าว โดยให ้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทักาํหนด 
 

1. คุณสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเสนอ  
ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะนําเสนอวาระ และชือ่บุคคลเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อบรรจุในการประชมุ
จะตอ้งถอืหุน้ของบรษิทัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1.00 ของหุน้บรษิทัทัง้หมด โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย
รวมกนัก็ได ้และเป็นการถอืหุน้อย่างต่อเน่ือง นับจากวนัทีถ่อืหุน้จนถงึวนัทีเ่สนอดงักล่าว เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 
เดอืน และตอ้งถอืครองหุน้จนถงึวนัทีจ่ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
 

2.   หลกัเกณฑก์ารเสนอวาระเพือ่บรรจุในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
2.1  ผูถ้อืหุน้ทีม่ีคุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑนี์ ้สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ

การประชมุ โดยกรอกแบบฟอรม์ “ขอเสนอวาระเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565" 
พรอ้มทัง้ใหผู้ถ้อืหุน้แนบเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ ์ส่งถงึบรษิทั ภายในวนัที ่
31 มกราคม 2565  

2.2 เพือ่ใหก้ารดําเนินการประชมุเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่บรรจวุาระดงัตอ่ไปนี ้
เป็นวาระการประชมุ 
ก. เร ือ่งทีเ่กีย่วกบัการดําเนินธรุกจิปกตขิองบรษิทั 
ข.  เร ือ่งทีอ่ยู่นอกเหนืออํานาจทีบ่รษิทัจะดําเนินการได ้
ค. เร ือ่งที่ผูถ้ือหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และไดร้บัมติ

สนับสนุนดว้ยเสยีงที ่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้มูลยงัไม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลง
อย่างมนัียสําคญั 

ง. เร ือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้น ใหข้อ้มูลหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 
หรอืเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

จ.  เร ือ่งทีไ่ม่เป็นประโยชนต์อ่การดําเนินงานของบรษิทั 
ฉ.  เร ือ่งทีเ่สนอหรอืหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถ้อืหุน้น้ันมีขอ้ความทีไ่ม่ตรงตามความเป็นจรงิ หรอืมี

ขอ้ความคลมุเครอื 
ช.  เร ือ่งทีเ่ป็นอํานาจการบรหิารจดัการของบรษิทั เวน้แต่เป็นกรณีทีก่อ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นเสยีหายอย่างมี

นัยสําคญัตอ่ผูถ้อืหุน้โดยรวม 
ซ.  เร ือ่งทีข่ดักบักฎหมาย ขอ้บงัคบัทางการ หรอืหน่วยงานที่กํากบัดูแล หรอืหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง หรอืไม่

เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั และจรยิธรรมในการดําเนินธรุกจิ 
ฌ.  เร ือ่งซึง่ตามปกตกิฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัการพจิารณาจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้และบรษิทัไดดํ้าเนินการ

กาํหนดเป็นวาระการประชมุทุกคร ัง้ 
ญ.  เร ือ่งทีบ่รษิทัไดดํ้าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 
ฎ.  เร ือ่งทีซ่ ํา้กบัเร ือ่งทีไ่ดเ้สนอมากอ่นแลว้ 
 
 
 
 



 
 
3.   หลกัเกณฑก์ารเสนอชือ่บุคคลเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั  

3.1  คณุสมบตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 
(1)  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กําหนดไวใ้นพรบ. บรษิัทมหาชนจํากดั และ พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(2)   มคีวามรู ้ ความสามารถ และประสบการณท์ีเ่ป็นประโยชนต์อ่การดําเนินกจิการของบรษิทั 
(3)  ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืมีส่วนไดเ้สยีใน

กจิการอนัมสีภาพธรุกจิอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทางธรุกจิกบับรษิทั 
(4)  ผ่านการอบรมหลกัสตูรเบือ้งตน้ สําหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน  
 

3.2  โดยกรอกแบบฟอรม์ “แบบคําขอเสนอชือ่บุคคลเขา้รบัการพิจารณาเป็นกรรมการบรษิทั” พรอ้มทัง้ใหผู้ถ้อื
หุน้แนบเอกสารหลกัฐานที่เกีย่วขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ ์ส่งถึงบรษิัท ภายในวนัที ่31 มกราคม 
2565 

 

4.  กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองเร ือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ 
กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองเร ือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ เพือ่ใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบรษิทัใน
การพจิารณาความเหมาะสมของเร ือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ โดยคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นทีส่ดุ  
ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัปฏเิสธการบรรจุเร ือ่งทีเ่สนอเป็นวาระการประชมุ บรษิทัจะแจง้กรณีดงักล่าวเป็นเร ือ่ง
เพือ่ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้ในคร ัง้น้ัน 

5.  การรบัเร ือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ  
ผูถ้ือหุน้ที่มีคุณสมบตัคิรบถว้นสามารถจดัส่งตน้ฉบบัเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
เพือ่ประกอบการพจิารณา โดยสง่มาที:่  

สํานักคณะกรรมการบรษิทั 
  บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
  เลขที ่1788  สงิหค์อมเพล็กซ ์(รจีสั)  ช ัน้ 30  ถนนเพชรบุรตีดัใหม่  
  แขวงบางกะปิ   เขตหว้ยขวาง   
  กรงุเทพมหานคร 10310 

หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่โทรศพัท ์02-0883618  หรอื  
 Email address: pornnica@ss.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบขอเสนอเร ือ่งเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 
 
 

วนัที ่........................................................... 
 
ขา้พเจา้ ................................................................................ เป็นผูถ้ือหุน้ของ บรษิัท 2  เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 

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

อยู่บา้นเลขที่ ................................. ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .............................................. 

อําเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ........................................... หมายเลขโทรศพัท ์.................................... 

มคีวามประสงคข์อเสนอวาระการประชมุในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 ดงันี ้

วาระทีนํ่าเสนอ 

1. เร ือ่ง .................................................................................................................................................................... 

เหตผุลทีเ่สนอ .................................................................................................................................................... 

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

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

2. เร ือ่ง .................................................................................................................................................................... 

เหตผุลทีเ่สนอ .................................................................................................................................................... 

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

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

3. เร ือ่ง .................................................................................................................................................................... 

เหตผุลทีเ่สนอ ................................................................................................................................................... 

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

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

 
 

ลงชือ่ ....................................................................... 

        (......................................................................) 
 
หมายเหตุ  เอกสารหลกัฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มมดีงันี ้
1. หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอืน่จากบรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืหนังสือ

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบุิคคล ตอ้งแนบสําเนา
หนังสอืรบัรองนิตบุิคคล และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

 
 
 



 
 
 

แบบคาํขอเสนอชือ่บุคคลเขา้รบัการพจิารณาเป็นกรรมการบรษิทั 
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 

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

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

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

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

จงัหวดั ................................. หมายเลขโทรศพัท ์.................................... มีความประสงคข์อเสนอชือ่บุคคลเขา้รบัการ
พจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั  
 
ขอ้มูลบุคคลเพือ่เสนอเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 

1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ............................................................................................................................ 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) ......................................................................................................................... 

2. เลขทีบ่ตัรประจาํตวับตัรประชาชน  / หมายเลขหนังสอืเดนิทาง เลขที ่............................................................ 

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

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

5. คูส่มรสชือ่ ..................................................................... (ชือ่สกลุเดมิ) ............................ ............................. 

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

6.1 ชือ่-สกลุ .................................................................................. อายุ  ................. ปี 

6.2 ชือ่-สกลุ .................................................................................. อายุ  ................. ปี 

6.3 ชือ่-สกลุ .................................................................................. อายุ  ................. ปี 

7. ทีอ่ยู่ปัจจบุนั / ทีต่ดิตอ่ได ้: ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

10. ประสบการณก์ารทํางาน :…………………………………………………………………………………………. 

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

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

11. การถอืหุน้ของบรษิทั (รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนิุตภิาวะ) : ……………………………………………… 

 



 
 

12. คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้ม 
     ขา้พเจา้เป็นบุคคลทีม่คีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั
มหาชนจาํกดั ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ไดใ้หข้อ้มูลประวตัขิา้งตน้ของขา้พเจา้แกบ่รษิทั และขอรบัรองวา่ขอ้มูลและเอกสาร

หลกัฐานทีแ่นบเพิม่เตมินีถ้กูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ หรอืไม่ขาดขอ้ความทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั 
 

ลงชือ่ .................................................... ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิสนอเร ือ่ง 

      (...................................................) 
 
 
ลงชือ่ .................................................... ผูร้บัการเสนอชือ่ 

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

หมายเหตุ  เอกสารหลกัฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มมดีงันี ้
 

1. หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอืน่จากบรษิทัศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอื
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติ
บุคคล ตอ้งแนบสําเนาหนังสอืรบัรองนิตบุิคคล และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูม้อีํานาจ
ลงนาม 

 
 


