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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

 

 

1. วัตถุประสงค์ 
เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในการดแูลกิจการ และความเห็นเกี�ยวกบัการดําเนินงานของกิจการให้มากขึ &น 
คณะกรรมการบริษัทฯ จงึมมีติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นวาระในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัไมต่ํ�ากวา่ 5% (ห้าเปอร์เซ็นต์) ของจํานวนสทิธิ
ออกเสยีงทั &งหมดของบริษัท และเสนอเรื�องมายงับริษัทภายใน วนัที� 30 เดือน พฤศจิกายน 2559 
 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัต ิ
3.1 คณุสมบตัิของกรรมการ 

3.1.1 มีคณุสมบตัถิกูต้อง และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 และ พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2551 

3.1.2 มีคณุสมบตัิหลากหลายในด้าน อาย ุเพศ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี�ยวชาญ 
และประสบการณ์ทํางานที�ผา่นมาอยา่งยาวนาน 

3.1.3 เป็นผู้ ที�สามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัทฯ ได้อยา่งเตม็ที�และเพียงพอ 
3.1.4 เป็นผู้ ที�ประกอบด้วย คณุธรรมและจริยธรรมในการดาํเนินงาน 

 
3.2 เงื�อนไขและขั &นตอนในการพิจารณา 

3.2.1 ผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิครบถ้วน ต้องจดัทําแบบเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการคดัเลอืกเป็น
กรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-27441053 หรืออีเมล์มาที�
เลขานกุารบริษัทฯที� secretary@sci-groups.com   
ทั &งนี & ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัพร้อมลงชื�อไว้เป็นหลกัฐานและหลกัฐานการถือหุ้น หรือ 
หลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเอกสารเพิ�มเติมที�เป็นประโยชน์
ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้าม)ี ภายในวนัที� 30 เดือน พฤศจิกายน 
2559 

3.2.2 หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อ ในแบบเสนอชื�อบคุคลเพื�อ
เข้ารับการเลอืกตั &งเป็นกรรมการ 
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3.2.3 เอกสารประกอบพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ วฒุกิารศกึษา และประวตัิการทํางาน
ของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อ และเอกสารอื�นที�เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

3.2.4 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั เพื�อให้มีคุณสมบตัิของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนตามข้อ  2  
ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงชื�อไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวม
หลกัฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ�มเติม (ถ้ามี) มายงับริษัทฯ ภายในวนัที�  
30 เดือน พฤศจิกายน 2559 

3.2.5 เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

3.2.6 หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง เลขานกุารบริษัทฯจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน
วนัที� 9 เดือน ธนัวาคม 2559 โดยหากผู้ ถือหุ้นไมด่ําเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้
ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที� 16 เดือน ธนัวาคม 2559 (หากตรงกบัวนัหยดุให้เลื�อนเป็นวนัทํา
การก่อนวนัหยดุนั &น) เลขานกุารบริษัทฯจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื�อทราบการปิดเรื�อง 

3.2.7 หากบคุคลที�รับการเสนอชื�อมีคณุสมบตัิไมต่รงตามข้อ 3.1 เลขานกุารบริษัทฯ จะสง่
หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื�อทราบการปิดเรื�อง ภายในวนัที� 23 เดือน ธนัวาคม 2559
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของ
บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อ เพื�อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต ่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอยา่งอื�น 

3.2.8 บคุคลที�ผา่นความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯหรือในวนัทําการถดัไป พร้อมชี &แจงเหตผุลผา่นช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัท www.sci-mfgr.com และแจ้งที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครั &งในวนัประชมุด้วย 
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แบบเสนอชื	อบุคคลเพื	อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

1. (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท 

เอสซีไอ อีเลคตริค จํากดั (มหาชน) หรือ เอสซีไอ โดยถือหุ้นสามญัจํานวน..................................................................หุ้น 

อยูบ้่านเลขที/.................................ถนน............................................ตําบล/แขวง........................................................ 

อําเภอ/เขต....................................จงัหวดั.........................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ..................................... 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที/ทํางาน...........................................................E-mail (ถ้ามี)................................................... 

 (2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท 

เอสซีไอ อีเลคตริค จํากดั (มหาชน) หรือ เอสซีไอ โดยถือหุ้นสามญัจํานวน..................................................................หุ้น 

อยูบ้่านเลขที/.................................ถนน............................................ตําบล/แขวง........................................................ 

อําเภอ/เขต....................................จงัหวดั.........................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ..................................... 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที/ทํางาน...........................................................E-mail (ถ้ามี)................................................... 

 (3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท 

เอสซีไอ อีเลคตริค จํากดั (มหาชน) หรือ เอสซีไอ โดยถือหุ้นสามญัจํานวน..................................................................หุ้น 

อยูบ้่านเลขที/.................................ถนน............................................ตําบล/แขวง........................................................ 

อําเภอ/เขต....................................จงัหวดั.........................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ..................................... 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที/ทํางาน...........................................................E-mail (ถ้ามี)................................................... 

2. ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอชื/อ 1) นาย/นาง/นางสาว......................................................................อาย.ุ..........ปี 

     2) นาย/นาง/นางสาว......................................................................อาย.ุ..........ปี 

     3) นาย/นาง/นางสาว......................................................................อาย.ุ..........ปี 

ซึ/งมคีณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ลีกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค 

จํากดั (มหาชน) พร้อมกนันี @ได้แนบหนงัสอืให้ความยินยอมของบคุคลที/ได้รับการเสนอชื/อ และเอกสารประกอบการ

พิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวตัิการทํางาน อีกทั @ง เอกสารประกอบเพิ/มเตมิที/ได้ลงชื/อรับรองความ

ถกูต้องไว้ทกุหน้า 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในเอกสารนี @ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารนี @ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสาร

ประกอบเพิ/มเติมถกูต้องทกุประการ และเพื/อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื/อไว้เป็นสาํคญั ดงันี @ 

        ........................................................    ผู้ ถือหุ้น 

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

        วนัที/................................................. 

        ........................................................    ผู้ ถือหุ้น 

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

        วนัที/................................................. 

        ........................................................    ผู้ ถือหุ้น 

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

        วนัที/................................................. 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้ นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื/นจากตลาด 
 หลกัทรัพย์ฯ แต่ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประจําตวั
 ประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที/ได้ลงชื/อในแบบเสนอระเบียบวาระ
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ฉบบันี @ พร้อมทั @งรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งแบบเสนอชื/อบุคคลเพื/อรับการเลือกตั @งเป็นกรรมการ ผ่านอีเมล์ของเลขานุการบริษัทฯ ที/
 secretary@sci-groups.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-7441053 และสง่ต้นฉบบัถึงบริษัทฯ ภายในวนัที/ 30 เดือน 
พฤศจิกายน 2559 

3. ในกรณีที/ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื/อบุคคลเพื/อรับการเลือกตั @งเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้ นทุกรายต้องกรอก
 แบบฟอร์มและลงชื/อไว้เป็นหลกัฐาน 

4. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าชื/อ ชื/อสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี/ยนแปลงดงักล่าว พร้อมรับรอง
 สาํเนาถกูต้อง 

5. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบตัิที/ 
 ไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด  


