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เรื่ อง

แจ้งสิ ทธิ แก่ผถู ้ ือหุน้ ในการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 38 (ประจําปี พ.ศ. 2562)
และเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ตระหนักถึงการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นและการ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯจึงขอมอบสิ ทธิ แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในการเสนอ
วาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่ อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า เพื่อที่บริ ษทั ฯจะ
ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ นําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ของการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 38 (ประจําปี พ.ศ. 2562) ต่ อไป ทั้งนี้ ท่ านผูถ้ ื อหุ ้นสามารถใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยบริ ษทั ฯได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่
บริ ษทั ฯกําหนดและ “แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอเพิม่ วาระการประชุมสํ าหรับการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่
38 (ประจําปี พ.ศ. 2562)” และ/หรื อ “แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษัทสํ าหรั บการประชุ ม
ใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 38 (ประจําปี พ.ศ. 2562)” ให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯที่
www.srithaisuperware.com
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

……………………...
(นายปริ ญช์ ผลนิวาศ)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
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หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และการเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ให้ความสําคัญและมุ่งมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิจบน
พื้นฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯตระหนักถึงการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้น
อย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีส่วนร่ วมในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และการเสนอชื่ อบุคคล
เพื่ อ รั บ การพิ จารณาเป็ นกรรมการสํา หรั บ การประชุ ม ใหญ่ ส ามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจํา ปี ได้เ ป็ นการล่ ว งหน้า โดยมี
หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดําเนินการดังนี้
คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน และเสนอวาระการประชุมหรื อชื่ อ
บุคคลมายังบริ ษทั ฯภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 หลักเกณฑ์ : เรื่ องที่ไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
1.1.1 เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ น้ มิได้แสดง
ถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
1.1.2 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษทั ฯจะดําเนินการ
1.1.3 เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา (ถ้ามี) ซึ่ งเคยได้รับ
มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
โดยปัจจุบนั ข้อเท็จจริ งในเรื่ องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
1.1.4 เรื่ องที่บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการแล้ว
1.1.5 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงาน
ที่กาํ กับดูแลบริ ษทั ฯ หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จริ ยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
1.1.6 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรื อเรื่ องที่อาจก่อให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริ ษทั ฯ
1.1.7 เรื่ องที่ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรื อเรื่ องที่อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ ือหุ ้น
โดยรวม
1.1.8 เรื่ องที่เสนอไม่ได้มาจากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อเสนอไม่ทนั ระยะเวลาที่กาํ หนด
1.1.9 เอกสารและหลักฐานประกอบเรื่ องที่เสนอที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้ให้ไว้แก่บริ ษทั ฯ มีขอ้ ความที่พิสูจน์ได้ว่า
ไม่เป็ นความจริ ง
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1.2 วิธีการเสนอ
1.2.1 ผูถ้ ือหุน้ กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอเพิม่ วาระการประชุมสํ าหรั บการประชุ มใหญ่
สามัญผุ้ถือหุ้น ครั้ งที่ 38 (ประจําปี พ.ศ. 2562)” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้จาก website
ของบริ ษทั ฯ) ให้ถกู ต้อง ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมทั้งระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรื อเพื่ออนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
1.2.2 นําส่ งหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถ้ามี) ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั มายังเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้
3 ช่องทางเลือกดังนี้
1) ทางไปรษณี ย ์ : ส่ งมาที่
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 15 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140
หรื อ
2) ทางแฟกซ์ : ส่ งมาที่หมายเลขโทรสาร 0-2428-9675
หรื อ
3) ทางอีเมลล์ : โดยการสแกนและส่ งมาที่ E-mail address :
company_secretary@srithaisuperware.com
หากผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มและการจัดเตรี ยมเอกสารประกอบ
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สาํ นักเลขานุการบริ ษทั เบอร์ โทรศัพท์ 0-2874-5016 (สายตรง) หรื อ
0-2427-0088 ต่อ 2204, 2205
1.3 ขั้นตอนการพิจารณาดําเนินการ
1.3.1 เลขานุการบริ ษทั จะกลัน่ กรองในเบื้องต้นก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา ซึ่ งเรื่ องที่
เสนอจะต้องเป็ นไปตาม “หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุ มผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่ อบุคคล
เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ” ฉบับนี้ ข้อ 1.1 “หลักเกณฑ์ : เรื่ องที่ไม่บรรจุเป็ นวาระ
การประชุ มผูถ้ ือหุ ้น” และได้จดั ส่ งเอกสารต่างๆ ที่ จาํ เป็ นต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้แก่ บริ ษทั ฯ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
1.3.2 คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาความจําเป็ นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอ
ว่าสมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นหรื อไม่ โดยถือมติ ของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นที่
สิ้ นสุ ด
1.3.3 เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว จะได้รับการบรรจุเป็ นวาระการประชุมใน
หนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพร้อมข้อคิ ดเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ส่ วนเรื่ องที่ไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อช่อง
ทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป
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2. การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
2.1 หลักเกณฑ์ : คุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั
2.1.1 เป็ นบุคคลธรรมดา
2.1.2 ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
2.1.3 บรรลุนิติภาวะแล้ว
2.1.4 ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ ศ าลสั่งพิ ทักษ์ทรั พ ย์ บุ ค คลล้มละลาย คนไร้ ค วามสามารถ หรื อคนเสมื อนไร้
ความสามารถ
2.1.5 ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดให้จาํ คุกในความผิดเกี่ ยวกับทรัพย์ ซึ่ งได้กระทําโดย
ทุจริ ต
2.1.6 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ต
ต่อหน้าที่
2.1.7 ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1.8 มีความรู ้ความสามารถที่เหมาะสมต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ สามารถทุ่มเทในการทํางาน
ให้กบั บริ ษทั ฯได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนสามารถเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการและกิจกรรมต่างๆ
ของบริ ษทั ฯได้อย่างสมํ่าเสมอ
2.1.9 มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์
2.1.10 ดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรวมได้ไม่
เกิน 4 บริ ษทั
2.2 วิธีการเสนอ
2.2.1 ผูถ้ ื อ หุ ้นกรอกข้อ มูลใน “แบบฟอร์ มการใช้ สิท ธิ เ สนอบุ ค คลเป็ นกรรมการบริ ษัทสํ าหรั บการ
ประชุ มใหญ่ สามัญผุ้ถือหุ้ น ครั้ งที่ 38 (ประจําปี พ.ศ. 2562)” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้
จาก website ของบริ ษทั ฯ) ให้ถกู ต้อง ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
2.2.2 นําส่ งหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถ้ามี) ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั มายัง
เลขานุการบริ ษทั ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้ 3 ช่องทางเลือกดังนี้
1) ทางไปรษณี ย ์ : ส่ งมาที่
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 15 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140
หรื อ
2) ทางแฟกซ์ : ส่ งมาที่หมายเลขโทรสาร 0-2428-9675
หรื อ
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3) ทางอีเมลล์ : โดยการสแกนและส่ งมาที่ E-mail address :
company_secretary@srithaisuperware.com
หากผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มและการจัดเตรี ยมเอกสารประกอบ
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สาํ นักเลขานุการบริ ษทั เบอร์ โทรศัพท์ 0-2874-5016 (สายตรง) หรื อ
0-2427-0088 ต่อ 2204, 2205
2.3 ขั้นตอนการพิจารณาดําเนินการ
2.3.1 เลขานุ การบริ ษทั จะกลัน่ กรองในเบื้ องต้นก่ อนนําเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตามลําดับ ซึ่ งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อจะต้องมี
คุณสมบัติตาม “หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุ มผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ” ฉบับนี้ ที่ระบุในข้อ 2.1 “หลักเกณฑ์ : คุณสมบัติของกรรมการ
บริ ษทั ” และได้จดั ส่ งเอกสารต่างๆ ที่จาํ เป็ นต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้แก่บริ ษทั ฯครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด
2.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้
ความเห็ นต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อพิ จารณาว่าควรเสนอรายชื่ อบุ คคลดังกล่าวเพื่ อรั บการ
เลือกตั้งในการประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นที่สิ้นสุ ด
2.3.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้ง
กรรมการพร้ อมความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ส่ วนบุ คคลที่ ไม่ไ ด้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรื อคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯจะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุน้ ทราบในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป
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แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอเพิม่ วาระการประชุม
สํ าหรับการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจําปี พ.ศ. 2562)
รายละเอียดผูถ้ ือหุน้ ที่ขอเสนอมีดงั นี้ (หากมีมากกว่า 3 ราย ผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดทําเป็ นเอกสารแนบได้)
1. ข้าพเจ้า ______________________________ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนหุน้ เลขที่ ______________________________________ รวมจํานวน ________________ หุน้
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้ ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ________________________________ โทรสาร _________________________________
อีเมลล์ ___________________________________________________________________________
2. ข้าพเจ้า ______________________________ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนหุน้ เลขที่ ______________________________________ รวมจํานวน ________________ หุน้
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้ ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ________________________________ โทรสาร _________________________________
อีเมลล์ ___________________________________________________________________________
3. ข้าพเจ้า ______________________________ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนหุน้ เลขที่ ______________________________________ รวมจํานวน ________________ หุน้
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้ ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ________________________________ โทรสาร _________________________________
อีเมลล์ ___________________________________________________________________________
มีความประสงค์ขอเพิ่มวาระการประชุม โดยมีหวั ข้อวาระที่ขอเสนอดังนี้
1. หัวข้อที่ 1 เรื่ อง _______________________________________________________________________
วัตถุประสงค์
 เพื่อทราบ
 เพื่อพิจารณา
 เพื่ออนุมตั ิ
เอกสารประกอบ
 มี
 ไม่มี
เหตุผลที่เสนอ ________________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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2. หัวข้อที่ 2 เรื่ อง _______________________________________________________________________
วัตถุประสงค์
 เพื่อทราบ
 เพื่อพิจารณา
 เพื่ออนุมตั ิ
เอกสารประกอบ
 มี
 ไม่มี
เหตุผลที่เสนอ ________________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. หัวข้อที่ 3 เรื่ อง _______________________________________________________________________
วัตถุประสงค์
 เพื่อทราบ
 เพื่อพิจารณา
 เพื่ออนุมตั ิ
เอกสารประกอบ
 มี
 ไม่มี
เหตุผลที่เสนอ ________________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
ลงชื่อ ______________________________ ผูถ้ ือหุน้
(
)
วันที่ ______________________________
ลงชื่อ ______________________________ ผูถ้ ือหุน้
(
)
วันที่ ______________________________
ลงชื่อ ______________________________ ผูถ้ ือหุน้
(
)
วันที่ ______________________________
ส่ วนนีส้ ํ าหรับบริษทั ฯเท่ านั้น
เจ้ าหน้ าที่สํานักเลขานุการบริษทั

เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการบริษทั

ความเห็น ......................................... ความเห็น ......................................... ความเห็น .........................................
.......................................................... .......................................................... ..........................................................
ลงชื่อ ....................... ลว. ...../...../..... ลงชื่อ ....................... ลว. ...../...../..... ลงชื่อ ....................... ลว. ...../...../.....
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แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั
สํ าหรับการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจําปี พ.ศ. 2562)
รายละเอียดผูถ้ ือหุน้ ที่ขอเสนอมีดงั นี้ (หากมีมากกว่า 3 ราย ผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดทําเป็ นเอกสารแนบได้)
1. ข้าพเจ้า ______________________________ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนหุน้ เลขที่ ______________________________________ รวมจํานวน ________________ หุน้
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้ ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ________________________________ โทรสาร _________________________________
อีเมลล์ ___________________________________________________________________________
2. ข้าพเจ้า ______________________________ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนหุน้ เลขที่ ______________________________________ รวมจํานวน ________________ หุน้
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้ ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ________________________________ โทรสาร _________________________________
อีเมลล์ ___________________________________________________________________________
3. ข้าพเจ้า ______________________________ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนหุน้ เลขที่ ______________________________________ รวมจํานวน ________________ หุน้
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้ ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ________________________________ โทรสาร _________________________________
อีเมลล์ ___________________________________________________________________________
มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออก
ตามวาระ โดยมีรายละเอียดของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อดังนี้
ส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ขอเสนอเป็ นผู้กรอก
1. ชื่อผูท้ ี่ได้รับการเสนอ __________________________________________________________________
เหตุผลที่เสนอ ________________________________________________________________________
ประวัติโดยย่อ :
วัน/เดือน/ปี เกิด __________________ อายุ __________ ปี เพศ __________ สัญชาติ __________
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เลขที่บตั รประชาชน/หนังสื อเดินทาง ________________________ วันหมดอายุ __________________
ถือหุน้ ในบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน ________________________________ หุน้
การศึกษา :
- สถาบัน ____________________________________ วุฒิการศึกษา __________________________
- สถาบัน ____________________________________ วุฒิการศึกษา __________________________
- สถาบัน ____________________________________ วุฒิการศึกษา __________________________
ประสบการณ์การทํางาน :
- บริ ษทั _____________________________________ ตําแหน่ง ______________________________
ช่วงเวลา ___________________________________
- บริ ษทั _____________________________________ ตําแหน่ง ______________________________
ช่วงเวลา ___________________________________
- บริ ษทั _____________________________________ ตําแหน่ง ______________________________
ช่วงเวลา ___________________________________
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในปัจจุบนั :
- บริ ษทั _________________________________________________
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการตรวจสอบ
 อื่นๆ ____________________________
- บริ ษทั _________________________________________________
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการตรวจสอบ
 อื่นๆ ____________________________
2. ชื่อผูท้ ี่ได้รับการเสนอ __________________________________________________________________
เหตุผลที่เสนอ ________________________________________________________________________
ประวัติโดยย่อ :
วัน/เดือน/ปี เกิด __________________ อายุ __________ ปี เพศ __________ สัญชาติ __________
เลขที่บตั รประชาชน/หนังสื อเดินทาง ________________________ วันหมดอายุ __________________
ถือหุน้ ในบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน ________________________________ หุน้
การศึกษา :
- สถาบัน ____________________________________ วุฒิการศึกษา __________________________
- สถาบัน ____________________________________ วุฒิการศึกษา __________________________
- สถาบัน ____________________________________ วุฒิการศึกษา __________________________
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ประสบการณ์การทํางาน :
- บริ ษทั _____________________________________ ตําแหน่ง ______________________________
ช่วงเวลา ___________________________________
- บริ ษทั _____________________________________ ตําแหน่ง ______________________________
ช่วงเวลา ___________________________________
- บริ ษทั _____________________________________ ตําแหน่ง ______________________________
ช่วงเวลา ___________________________________
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในปัจจุบนั :
- บริ ษทั _________________________________________________
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการตรวจสอบ
 อื่นๆ ____________________________
- บริ ษทั _________________________________________________
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการตรวจสอบ
 อื่นๆ ____________________________
3. ชื่อผูท้ ี่ได้รับการเสนอ __________________________________________________________________
เหตุผลที่เสนอ ________________________________________________________________________
ประวัติโดยย่อ :
วัน/เดือน/ปี เกิด __________________ อายุ __________ ปี เพศ __________ สัญชาติ __________
เลขที่บตั รประชาชน/หนังสื อเดินทาง ________________________ วันหมดอายุ __________________
ถือหุน้ ในบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน ________________________________ หุน้
การศึกษา :
- สถาบัน ____________________________________ วุฒิการศึกษา __________________________
- สถาบัน ____________________________________ วุฒิการศึกษา __________________________
- สถาบัน ____________________________________ วุฒิการศึกษา __________________________
ประสบการณ์การทํางาน :
- บริ ษทั _____________________________________ ตําแหน่ง ______________________________
ช่วงเวลา ___________________________________
- บริ ษทั _____________________________________ ตําแหน่ง ______________________________
ช่วงเวลา ___________________________________
- บริ ษทั _____________________________________ ตําแหน่ง ______________________________
ช่วงเวลา ___________________________________
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การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในปัจจุบนั :
- บริ ษทั _________________________________________________
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการตรวจสอบ
 อื่นๆ ____________________________
- บริ ษทั _________________________________________________
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการตรวจสอบ
 อื่นๆ ____________________________
บุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อดังกล่าวข้างต้น มี คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามเอกสาร
“หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุ มผู้ถือหุ้ นและการเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อรั บการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการ” ข้อ 2.1 “หลักเกณฑ์ : คุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั ” ของบริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด
(มหาชน) ที่แนบมาพร้อมนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ ______________________________ ผูถ้ ือหุน้
(
)
วันที่ ______________________________

ลงชื่อ ______________________________ ผูถ้ ือหุน้
(
)
วันที่ ______________________________

ลงชื่อ ______________________________ ผูถ้ ือหุน้
(
)
วันที่ ______________________________
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ส่ วนที่ 2 ส่ วนที่ผ้ ทู ี่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้กรอก
ข้าพเจ้า 1) _________________________________________________
2) _________________________________________________
3) _________________________________________________
เป็ นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
ซึ่ งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า
1. ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ มูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน ไม่
เป็ นเท็จ หรื อไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ และ
2. ข้าพเจ้ายินยอมให้นาํ ข้อมูลที่เปิ ดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบ ไปใช้ในการพิจารณาสรรหา
กรรมการตามหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิ จารณาดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ และยินยอมให้
บริ ษทั ฯเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ ยวกับการมี หรื อไม่มีลกั ษณะต้องห้ามต่อบริ ษทั และบุคคลที่ ได้รับ
มอบหมายจากบริ ษทั ฯให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ขา้ พเจ้าเปิ ดเผยนี้
ลงชื่อ __________________________ ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
(
)
วันที่ ___________________________
ลงชื่อ __________________________ ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
(
)
วันที่ ___________________________
ลงชื่อ __________________________ ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
(
)
วันที่ ___________________________
ส่ วนนีส้ ํ าหรับบริษทั ฯเท่ านั้น
เจ้ าหน้ าที่
เลขานุการบริษทั
สํ านักเลขานุการบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั

ความเห็น ...................... ความเห็น ...................... ความเห็น ............................. ความเห็น ..........................
...................................... ...................................... ............................................. ..........................................
ลงชื่อ ............................ ลงชื่อ ............................ ลงชื่อ ................................... ลงชื่อ ................................
ลว. ........./........./......... ลว. ........./........./......... ลว. ........./........./.........
ลว. ........./........./.........
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