
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับต าแหน่งกรรมการ 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

1. วตัถปุระสงค ์

บรษัิท ศรสีวสัดิ ์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถึงสทิธิและกำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี บรษัิทจึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวำระกำรประชมุเพื่อพิจำรณำ และเสนอช่ือ

บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม เพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิทในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้

ประจ ำปี ตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก ำหนด 

2. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวำระกำรประชมุหรอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท มดีงันี  ้

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท รำยเดียวหรอืหลำยรำยรวมกนัก็ได ้

2.2 มีสดัสว่นกำรถือหุน้รวมกนัไมน่อ้ยกวำ่ รอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท โดยถือ

ตอ่เนื่องมำไมต่  ่ำกวำ่ 6 เดือน และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ และ/หรอื เสนอช่ือบคุคลเขำ้

รบักำรเลอืกตัง้กรรมกำร 

3. หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนกำรใหส้ทิธิผูถื้อหุน้เสนอวำระกำรประชมุ 

3.1 เรือ่งที่คณะกรรมกำรบรษัิทสงวนสทิธิไมบ่รรจเุป็นวำระกำรประชมุ 

(1) เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบตำมขอ้ 2. 

(2) เรือ่งที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษัิท และขอ้เท็จจรงิที่กลำ่วอำ้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตอุนั

ควรสงสยัเก่ียวกบัควำมไมป่กตขิองเรื่องดงักลำ่ว 

(3) เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจหนำ้ทีท่ี่บรษัิทจะด ำเนินกำรได ้

(4) เรือ่งที่ขดัตอ่กฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบตำ่งๆของหนว่ยงำนรำชกำร หรอืหนว่ยงำนท่ีก ำกบั

ดแูลบรษัิท หรอืหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  

(5) เรือ่งที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผุถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผำ่นมำและเรือ่งดงักลำ่วไดร้บั

มตสินบัสนนุดว้ยเสยีงนอ้ยกวำ่รอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ขอ้เทจ็จรงิในเรือ่ง

นัน้ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(6) เรือ่งที่ไมเ่ป็นประโยขนต์อ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิท 

3.2 ขัน้ตอนกำรพจิำรณำกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ 

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 2. ตอ้งจดัท ำ แบบเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้

ถือหุน้ประจ ำปีพรอ้มลงลำยมือช่ือ พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนตำมที่ก ำหนดในแบบ โดยผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำ 

1 แบบตอ่ 1 เรือ่งทีเ่สนอ น ำสง่มำยงับรษัิท ระหวำ่งวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน – 30 ธนัวำคม 2564 ตำมที่อยูน่ี ้



 

 

 

 

 

 

(2) เลขำนกุำรบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองเบือ้งตน้ เพื่อด ำเนนิกำรแกไ้ขและแจง้ผูถื้อหุน้ในกรณีที่ขอ้มลู

ไมค่รบถว้น ก่อนกำรน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของเรือ่งเพื่อบรรจเุป็น

วำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นีค้  ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบรษัิทถือเป็นท่ีสดุ 

(3) เรือ่งที่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษัิทจะบรรจใุนวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี ใน

หนงัสอืเชิญประชมุตอ่ไป 

4. หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนกำรใหส้ทิธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมกำร 

4.1 คณุสมบตัิของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อรบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท มีดงันี ้

(1) มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยบรษัิทมหำชนจ ำกดั พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัย ์ธนำคำรแหง่ประเทศไทย และนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิท 

(2) เป็นบคุคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มคีวำมซื่อสตัยส์จุรติ มจีรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และมีเวลำ

เพียงพอในกำรปฏิบตัิหนำ้ที ่

(3) ตอ้งไมป่ระกอบกิจกำร หรอืมสีว่นรว่มในกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของ

บรษัิท ไมว่ำ่จะท ำเพื่อประโยชนต์นหรอืประโยชนผ์ูอ้ื่น 

4.2 ขัน้ตอนกำรพจิำรณำกำรเสนอช่ือกรรมกำร 

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 2. ตอ้งจดัท ำ แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร

พรอ้มกบัใหผู้ท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือลงลำยมือช่ือยินยอม พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนตำมที่ก ำหนดในแบบ 

น ำสง่มำยงับรษัิท ระหวำ่งวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564 – 30 ธนัวำคม 2564 ตำมที่อยูน่ี ้

 

 

 

กรุณำสง่ 
เลขำนกุำรบรษัิท 
บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 
ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่
กรุงเทพมหำนคร 10210 

กรุณำสง่ 
เลขำนกุำรบรษัิท 

บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 
ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่
กรุงเทพมหำนคร 10210 



(2) เลขำนกุำรบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองเบือ้งตน้ สอบทำนประวตัิของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือ เพื่อ

ด ำเนินกำรแกไ้ขและแจง้ผูถื้อหุน้ในกรณีที่ขอ้มลูไมค่รบถว้น ก่อนกำรน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำคำ่ตอบแทนพิจำรณำเพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำ ทัง้นีค้  ำวนิิจฉยัของ

คณะกรรมกำรบรษัิทถือเป็นท่ีสดุ 

(3) บคุคลที่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษัิทจะไดร้บักำรบรรจรุำยช่ือในวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อ

หุน้ประจ ำปี ในหนงัสอืเชิญประชมุตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

 

(1) ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว...........................................เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
ทะเบียนหุน้เลขท่ี.................................................................จ ำนวน..........................................................หุน้ 
ที่อยู ่เลขท่ี................ซอย............................ถนน.........................ต ำบล/แขวง...............................อ ำเภอ/เขต.................... 
จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์..............................โทรสำร...................................... 
E-mail (ถำ้ม)ี............................................... 
(2) ขำ้พเจำ้มคีวำมประสงคข์อเสนอวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ดงันี ้
เรือ่งที่เสนอ        เพื่อทรำบ  เพื่อพิจำรณำ  เพื่ออนมุตั ิ
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

โดยมีเหตผุลและรำยละเอียดดงันี ้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
เอกสำรประกอบเพื่อสนบัสนนุขอ้เสนอดงักลำ่ว จ ำนวน....................แผน่ 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้ควำมในแบบเสนอวำระกำรประชมุเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีนี ้หลกัฐำนกำร
ถือหุน้ และเอกสำรประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประกำร และยินยอมใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วได ้เพื่อ
เป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จงึลงลำยมอืช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

        ..........................................ผูถื้อหุน้ 

(....................................................) 
วนัท่ี................................................ 

 
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

1. หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ ส  ำเนำใบหุน้ที่รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง หรอืหนงัสือรบัรองจำกบรษัิทหลกัทรพัย ์ หรอืหลกัฐำนอื่นจำกตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

2. ส ำเนำบตัรประชำชน/ส ำเนำหนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งชำติ) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ และ
ส ำเนำหนงัสือรบัรองบรษัิท ส  ำเนำบตัรประชำชน/ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีที่เป็นชำวตำ่งชำติ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอวำระกำรประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอกแบบกำรเสนอวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
พรอ้มทัง้ลงลำยมือชื่อและหลกัฐำน โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพ่ือจดัสง่ใหบ้รษัิทฯ 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ชื่อ ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2565 

 

(1) ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว............................................เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
ทะเบียนหุน้เลขท่ี....................................................................จ ำนวน..........................................................หุน้ 

ที่อยู ่เลขที่................ซอย............................ถนน.........................ต ำบล/แขวง...............................อ ำเภอ/เขต.................... 
จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์..............................โทรสำร...................................... 
E-mail (ถำ้ม)ี............................................... 
(2) ขำ้พเจำ้มคีวำมประสงคข์อเสนอช่ือ นำย / นำง / นำงสำว..................................................................................... 
เขำ้รบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) โดยบคุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิ
ครบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมเกณฑข์องบรษัิท ขอ้ 4.1 และใหค้วำมยินยอมในกำรเสนอช่ือแลว้ พรอ้มเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคณุสมบตัิมำพรอ้มกนันี ้  ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้ควำม หลกัฐำนกำรถือหุน้ และเอกสำรประกอบ
ทัง้หมดถกูตอ้งทกุประกำร และยินยอมใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วได ้เพือ่เป็นหลกัฐำน ขำ้พเจ้ำจงึลง
ลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 

.................................................ผูถื้อหุน้ 
                (................................................)        

วนัท่ี..................................................... 
 
(3) ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว............................................เป็นบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบรษัิท 
ขำ้พเจำ้ยินยอมและรบัรองวำ่มีคณุสมบตัิครบถว้น ไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมตำมเกณฑข์องบรษัิท ขอ้ 4,1 ขำ้พเจำ้ไดแ้นบ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคณุสมบตัิมำพรอ้มนี ้ และไดล้งลำยมือช่ือรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้จ ำนวน........................
แผน่ และเพื่อเป็นหลกัฐำนขำ้พเจำ้จงึไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 

ลงช่ือ...........................................บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ 
(...............................................)              
วนัท่ี............................................. 

 
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

1. หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ ส  ำเนำใบหุน้ที่รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง หรอืหนงัสือรบัรองจำกบรษัิทหลกัทรพัย ์ หรอืหลกัฐำนอื่นจำกตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

2. ส ำเนำบตัรประชำชน/ส ำเนำหนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งชำติ) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ และ
ส ำเนำหนงัสือรบัรองบรษัิท ส  ำเนำบตัรประชำชน/ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีที่เป็นชำวตำ่งชำติ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล รวมทัง้ส  ำเนำบตัรประชำชน/ส  ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งชำติ) ของ
บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อพรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 



3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขำ้รบักำรเลือกตัง้กรรมกำร ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอกแบบเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขำ้รบั
กำรเลือกตัง้กรรมกำร พรอ้มลงลำยมือชื่อและหลกัฐำน  โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพ่ือจดัสง่ใหบ้รษัิทฯ 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ชื่อ ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส ำเนำกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
5. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคณุสมบตัิของผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อ ไดแ้ก่ ประวตัิสว่นตวั ประวตัิกำรศกึษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญ รำยชือ่บรษัิทอ่ืนที่บคุคลดงักลำ่วเป็นผูบ้รหิำรหรอืกรรมกำร จ ำนวนหุน้ที่ถืออยูใ่นบรษัิท สว่นไดส้ว่นเสีย
กบับรษัิทและบรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มของบรษัิท  หรอืนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้กบับรษัิท ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได ้และขอ้มลูอ่ืนๆที่เห็นสมควร
ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนพิจำรณำ 
 

 
 

 


