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หลักเกณฑก์ารใหส้ิทธิผู้ถอืหุน้เสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 

 

 

1. วัตถุประสงค ์
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นในการดแูลกิจการ และความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกิจการใหม้ากขึน้ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึมมีติใหบ้รษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระในการ
ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัไมต่  ่ากวา่ 5% (หา้เปอรเ์ซ็นต)์ ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท และเสนอเรือ่งมายงับรษัิทภายใน วนัที่ 10 เดือน ธนัวาคม 2564 
 

3. หลักเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบัติ 
3.1 คณุสมบตัิของกรรมการ 

3.1.1 มีคณุสมบตัถิกูตอ้ง และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2551 

3.1.2 มีคณุสมบตัิหลากหลายในดา้น อาย ุเพศ ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณท์ างานท่ีผา่นมาอยา่งยาวนาน 

3.1.3 เป็นผูท้ี่สามารถอทุศิเวลาใหก้บับรษัิทฯ ไดอ้ยา่งเตม็ที่และเพยีงพอ 
3.1.4 เป็นผูท้ี่ประกอบดว้ย คณุธรรมและจรยิธรรมในการด าเนินงาน 

 
3.2 เง่ือนไขและขัน้ตอนในการพิจารณา 

3.2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้น ตอ้งจดัท าแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็น
กรรมการตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-23618018 หรอือเีมลม์าที่
เลขานกุารบรษัิทฯที่ secretary@sci-groups.com   
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งสง่ตน้ฉบบัพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานและหลกัฐานการถือหุน้ หรอื 
หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเอกสารเพิ่มเติมทีเ่ป็นประโยชน์
ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิทฯ (ถา้ม)ี ภายในวนัท่ี 10 เดือน ธนัวาคม 2564 

3.2.2 หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
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3.2.3 เอกสารประกอบพจิารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ วฒุกิารศกึษา และประวตัิการท างาน
ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของ
คณะกรรมการบรษัิทฯ 

3.2.4 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกัน เพื่อใหม้ีคุณสมบตัิของผูถื้อหุน้ครบถว้นตามขอ้  2  
ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถ้วนพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวม
หลกัฐานการถือหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) มายงับริษัทฯ ภายในวนัที่  
10 เดือน ธนัวาคม 2564 

3.2.5 เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 

3.2.6 หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง เลขานกุารบรษัิทฯจะแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน
วนัท่ี 17 เดือน ธนัวาคม 2564 โดยหากผูถื้อหุน้ไมด่  าเนินการแกไ้ข และสง่ตน้ฉบบัคืนให้
ถึงบรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 24 เดือน ธนัวาคม 2564 (หากตรงกบัวนัหยดุใหเ้ลื่อนเป็นวนัท า
การก่อนวนัหยดุนัน้) เลขานกุารบรษัิทฯจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่ง 

3.2.7 หากบคุคลที่รบัการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไมต่รงตามขอ้ 3.1 เลขานกุารบรษัิทฯ จะสง่
หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่ง ภายในวนัท่ี 24 เดือน ธนัวาคม 2564 

3.2.8 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของ
บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ เวน้แต ่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน หรอืคณะกรรมการบรษัิทฯ จะพจิารณาเป็นอยา่งอื่น 

3.2.9 บคุคลที่ผา่นความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ
คณะกรรมการบรษัิทฯ บรษัิทฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีหลงัการประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทฯหรอืในวนัท าการถดัไป พรอ้มชีแ้จงเหตผุลผา่นช่องทางเว็บไซต์
ของบรษัิท www.sci-mfgr.com และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

1. (1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้บรษัิท 

เอสซีไอ อีเลคตรคิ จ ากั ั (หหานน) หรอื เอสซีไอ โ ยถือหุน้สาหญัจ านวน..................................................................หุน้ 

อยูบ่า้นเลขท่ี.................................ถนน............................................ต าบล/แขวง........................................................ 

อ าเภอ/เขต....................................จงัหว ั.........................................หหายเลขโทรศพัทห์ือถือ..................................... 

หหายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน...........................................................E-mail (ถา้หี)................................................... 

 (2) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้บรษัิท 

เอสซีไอ อีเลคตรคิ จ ากั ั (หหานน) หรอื เอสซีไอ โ ยถือหุน้สาหญัจ านวน..................................................................หุน้ 

อยูบ่า้นเลขท่ี.................................ถนน............................................ต าบล/แขวง........................................................ 

อ าเภอ/เขต....................................จงัหว ั.........................................หหายเลขโทรศพัทห์ือถือ..................................... 

หหายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน...........................................................E-mail (ถา้หี)................................................... 

 (3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้บรษัิท 

เอสซีไอ อีเลคตรคิ จ ากั ั (หหานน) หรอื เอสซีไอ โ ยถือหุน้สาหญัจ านวน..................................................................หุน้ 

อยูบ่า้นเลขท่ี.................................ถนน............................................ต าบล/แขวง........................................................ 

อ าเภอ/เขต....................................จงัหว ั.........................................หหายเลขโทรศพัทห์ือถือ..................................... 

หหายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน...........................................................E-mail (ถา้หี)................................................... 

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

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

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

ซึง่หคีณุสหบตัิครบถว้นและไหห่ลีกััษณะตอ้งหา้หตาหหลกััเกัณฑข์องบรษัิทเป็นกัรรหกัารของบรษัิท เอสซีไอ อีเลคตรคิ 

จ ากั ั (หหานน) พรอ้หกันันีไ้ แ้นบหนงัสอืใหค้วาหยินยอหของบคุคลท่ีไ ร้บักัารเสนอน่ือ และเอกัสารประกัอบกัาร

พิจารณา า้นคณุสหบตัิ ไ แ้กั่ กัารศกึัษา และประวตัิกัารท างาน อีกัทัง้ เอกัสารประกัอบเพิห่เตหิทีไ่ ล้งน่ือรบัรองควาห

ถกูัตอ้งไวท้กุัหนา้ 
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  ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ควาหในเอกัสารนี ้หลกััฐานกัารถือหุน้ และเอกัสารนี ้หลกััฐานกัารถือหุน้ และเอกัสาร

ประกัอบเพิ่หเติหถกูัตอ้งทกุัประกัาร และเพื่อเป็นหลกััฐาน ขา้พเจา้จึงไ ล้งน่ือไวเ้ป็นส าคญั  งันี ้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักัฐานกัารถือหุ้น ไ ้แกั่ หนังสือรบัรองจากับริษัทหลักัทรัพย์หรือหลักัฐานอื่นจากัตลา  
 หลกััทรพัยฯ์ แต่ในกัรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวั
 ประนานน/หนังสือเ ินทาง (หากัเป็นนาวต่างประเทศ) ของกัรรหกัารผูห้ีอ  านาจที่ไ ล้งน่ือใน แบบเสนอน่ือบุคคล 
ฉบบันี ้พรอ้หทัง้รบัรองส าเนาถกูัตอ้ง 

2. ผู้ถือหุ้นสาหารถส่งแบบเสนอน่ือบุคคลเพื่อรับกัารเลือกัตั้งเป็นกัรรหกัาร ผ่านอีเหล์ของเลขานุกัารบริษัทฯ ที่
 secretary@sci-groups.com หรือ โทรสารหหายเลข 02-3618018 และสง่ตน้ฉบบัถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 10 เ ือน 
ธนัวาคห 2564 

3. ในกัรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวหกัันเสนอน่ือบุคคลเพื่อรบักัารเลือกัตั้งเป็นกัรรหกัาร ผู้ถือหุ้นทุกัรายต้องกัรอกั
 แบบฟอรห์และลงน่ือไวเ้ป็นหลกััฐาน 

4. กัรณีผูถื้อหุน้หีกัารแกัไ้ขค าน าหนา้น่ือ น่ือสกัุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกััฐานกัารเปลี่ยนแปลง งักัล่าว พรอ้หรบัรอง
 ส าเนาถกูัตอ้ง 

5. บริษัทฯ จะไห่พิจารณาวาระของผูถื้อหุน้ หากัขอ้หูลไห่ถูกัตอ้ง ครบถ้วน ไห่สาหารถติ ต่อไ  ้และหีคุณสหบัติที่  
 ไหเ่ป็นไปตาหขอ้กั าหน   
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