
  

 
 
SCI Electric Public Company Limited 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

 

1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในการดแูลกิจการ และความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกิจการให้มากขึน้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จงึมมีติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัไมต่ ่ากวา่ 5% (ห้าเปอร์เซ็นต์) ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท และเสนอเร่ืองมายงับริษัทภายใน วนัที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2560 
 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 
3.1 คณุสมบตัิของกรรมการ 

3.1.1 มีคณุสมบตัถิกูต้อง และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และ พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2551 

3.1.2 มีคณุสมบตัิหลากหลายในด้าน อาย ุเพศ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมาอยา่งยาวนาน 

3.1.3 เป็นผู้ที่สามารถอทุศิเวลาให้กบับริษัทฯ ได้อยา่งเตม็ที่และเพยีงพอ 
3.1.4 เป็นผู้ที่ประกอบด้วย คณุธรรมและจริยธรรมในการด าเนินงาน 

 
3.2 เง่ือนไขและขัน้ตอนในการพิจารณา 

3.2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ต้องจดัท าแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็น
กรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-23618018 หรืออเีมลม์าที่
เลขานกุารบริษัทฯที่ secretary@sci-groups.com   
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานและหลกัฐานการถือหุ้น หรือ 
หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเอกสารเพิ่มเติมทีเ่ป็นประโยชน์
ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้าม)ี ภายในวนัท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน 
2560 

3.2.2 หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
เข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
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3.2.3 เอกสารประกอบพจิารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ วฒุกิารศกึษา และประวตัิการท างาน
ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

3.2.4 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบตัิของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนตามข้อ  2  
ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวม
หลกัฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) มายงับริษัทฯ ภายในวนัที่  
30 เดือน พฤศจิกายน 2560 

3.2.5 เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ รวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

3.2.6 หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง เลขานกุารบริษัทฯจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน
วนัท่ี 8 เดือน ธนัวาคม 2560 โดยหากผู้ ถือหุ้นไมด่ าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้
ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 15 เดือน ธนัวาคม 2560 (หากตรงกบัวนัหยดุให้เลื่อนเป็นวนัท า
การก่อนวนัหยดุนัน้) เลขานกุารบริษัทฯจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง 

3.2.7 หากบคุคลที่รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไมต่รงตามข้อ 3.1 เลขานกุารบริษัทฯ จะสง่
หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง ภายในวนัท่ี 22 เดือน ธนัวาคม 2560
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของ
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต ่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะพจิารณาเป็นอยา่งอื่น 

3.2.8 บคุคลที่ผา่นความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯหรือในวนัท าการถดัไป พร้อมชีแ้จงเหตผุลผา่นช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัท www.sci-mfgr.com และแจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชุมด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sci-mfgr.com/
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

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

เอสซีไอ อีเลคตริค จ ากั ั (หหานน) หรือ เอสซีไอ โ ยถือหุ้นสาหญัจ านวน..................................................................หุ้น 

อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน............................................ต าบล/แขวง........................................................ 

อ าเภอ/เขต....................................จงัหว ั.........................................หหายเลขโทรศพัท์หือถือ..................................... 

หหายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน...........................................................E-mail (ถ้าหี)................................................... 

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

เอสซีไอ อีเลคตริค จ ากั ั (หหานน) หรือ เอสซีไอ โ ยถือหุ้นสาหญัจ านวน..................................................................หุ้น 

อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน............................................ต าบล/แขวง........................................................ 

อ าเภอ/เขต....................................จงัหว ั.........................................หหายเลขโทรศพัท์หือถือ..................................... 

หหายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน...........................................................E-mail (ถ้าหี)................................................... 

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

เอสซีไอ อีเลคตริค จ ากั ั (หหานน) หรือ เอสซีไอ โ ยถือหุ้นสาหญัจ านวน..................................................................หุ้น 

อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน............................................ต าบล/แขวง........................................................ 

อ าเภอ/เขต....................................จงัหว ั.........................................หหายเลขโทรศพัท์หือถือ..................................... 

หหายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน...........................................................E-mail (ถ้าหี)................................................... 

2. ข้าพเจ้าหคีวาหประสงค์ขอเสนอน่ือ 1) นาย/นาง/นางสาว......................................................................อาย.ุ..........ปี 

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

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

ซึง่หคีณุสหบตัิครบถ้วนและไหห่ลีกััษณะต้องห้าหตาหหลกััเกัณฑ์ของบริษัทเป็นกัรรหกัารของบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค 

จ ากั ั (หหานน) พร้อหกันันีไ้ ้แนบหนงัสอืให้ควาหยินยอหของบคุคลท่ีไ ้รับกัารเสนอน่ือ และเอกัสารประกัอบกัาร

พิจารณา ้านคณุสหบตัิ ไ ้แกั่ กัารศกึัษา และประวตัิกัารท างาน อีกัทัง้ เอกัสารประกัอบเพิห่เตหิทีไ่ ้ลงน่ือรับรองควาห

ถกูัต้องไว้ทกุัหน้า 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อควาหในเอกัสารนี ้หลกััฐานกัารถือหุ้น และเอกัสารนี ้หลกััฐานกัารถือหุ้น และเอกัสาร

ประกัอบเพิ่หเติหถกูัต้องทกุัประกัาร และเพื่อเป็นหลกััฐาน ข้าพเจ้าจึงไ ้ลงน่ือไว้เป็นส าคญั  งันี ้

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

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

        วนัท่ี................................................. 

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

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

        วนัท่ี................................................. 

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

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

        วนัท่ี................................................. 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้ นต้องแนบหลักัฐานกัารถือหุ้ น ไ ้แกั่ หนังสือรับรองจากับริษัทหลักัทรัพย์หรือหลักัฐานอื่นจากัตลา  
 หลกััทรัพย์ฯ แต่ในกัรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวั
 ประนานน/หนงัสือเ ินทาง (หากัเป็นนาวต่างประเทศ) ของกัรรหกัารผู้หีอ านาจที่ไ ้ลงน่ือในแบบเสนอระเบียบวาระ
 กัารประนหุสาหญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ฉบบันี ้พร้อหทัง้รับรองส าเนาถกูัต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้ นสาหารถส่งแบบเสนอน่ือบุคคลเพื่อรับกัารเลือกัตัง้เป็นกัรรหกัาร ผ่านอีเหล์ของเลขานุกัารบริษัทฯ ที่
 secretary@sci-groups.com หรือ โทรสารหหายเลข 02-3618018 และสง่ต้นฉบบัถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 30 เ ือน 
พฤศจิกัายน 2560 

3. ในกัรณีที่ผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวหกัันเสนอน่ือบุคคลเพื่อรับกัารเลือกัตัง้เป็นกัรรหกัาร ผู้ ถือหุ้ นทุกัรายต้องกัรอกั
 แบบฟอร์หและลงน่ือไว้เป็นหลกััฐาน 

4. กัรณีผู้ ถือหุ้นหีกัารแก้ัไขค าน าหน้าน่ือ น่ือสกัุล จะต้องแนบส าเนาหลกััฐานกัารเปลี่ยนแปลง งักัล่าว พร้อหรับรอง
 ส าเนาถกูัต้อง 

5. บริษัทฯ จะไห่พิจารณาวาระของผู้ ถือหุ้น หากัข้อหูลไห่ถูกัต้อง ครบถ้วน ไห่สาหารถติ ต่อไ ้ และหีคุณสหบตัิ ที ่
 ไหเ่ป็นไปตาหข้อกั าหน   

mailto:secretary@sci-groups.com

