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หลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

และการเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ใหค้วามสาํคญัและมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจบน

พ้ืนฐานของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯตระหนกัถึงการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น

อย่างเท่าเทียมกนั จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการเสนอช่ือ

ผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษทัสาํหรับการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีไดเ้ป็นการ

ล่วงหนา้ โดยมีหลกัเกณฑ ์วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดาํเนินการดงัน้ี 

 

คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั และเสนอวาระการประชุมหรือช่ือ

ผูท้รงคุณวฒิุมายงับริษทัฯภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 หลกัเกณฑ ์: เร่ืองท่ีไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 

1.1.1 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ และขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดง

ถึงเหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

1.1.2 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัฯจะดาํเนินการ 

1.1.3 เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา (ถา้มี) ซ่ึงเคยไดรั้บ

มติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

โดยปัจจุบนัขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

1.1.4 เร่ืองท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินการแลว้ 

1.1.5 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

ท่ีกาํกบัดูแลบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จริยธรรมใน

การดาํเนินธุรกิจ และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

1.1.6 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเร่ืองท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงของบริษทัฯ 

1.1.7 เร่ืองท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ หรือเร่ืองท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมีนยัสําคญัต่อผูถื้อหุ้น

โดยรวม 

1.1.8 เร่ืองท่ีเสนอไม่ไดม้าจากผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ หรือเสนอไม่ทนัระยะเวลาท่ีกาํหนด 

1.1.9 เอกสารและหลกัฐานประกอบเร่ืองท่ีเสนอท่ีผูถื้อหุน้ไดใ้หไ้วแ้ก่บริษทัฯ มีขอ้ความท่ีพิสูจน์ไดว้่า 

ไม่เป็นความจริง 
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1.2 วิธีการเสนอ 

1.2.1 ผูถื้อหุน้กรอกขอ้มูลใน “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเพิม่วาระการประชุมสําหรับการประชุมใหญ่

สามัญผุ้ถือหุ้น คร้ังที่ 40 (ประจําปี พ.ศ. 2564)” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้าก website 

ของบริษทัฯ) ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน พร้อมทั้งระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี

จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา หรือเพ่ืออนุมติั แลว้แต่กรณี 

1.2.2 นาํส่งหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถา้มี) ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือ

การพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั มายงัเลขานุการบริษทั ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ได ้3 ช่องทางเลือกดงัน้ี 

1) ทางไปรษณีย ์: ส่งมาท่ี 

นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์

เลขานุการบริษทั 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140   หรือ 

2) ทางแฟกซ์ : ส่งมาท่ีหมายเลขโทรสาร 0-2428-9675 หรือ 

3) ทางอีเมลล ์: โดยการสแกนและส่งมาท่ี E-mail address : 

company_secretary@srithaisuperware.com 

หากผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มและการจดัเตรียมเอกสารประกอบ 

สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้สาํนกัเลขานุการบริษทั เบอร์โทรศพัท ์0-2874-5016 (สายตรง) หรือ 

0-2427-0088 ต่อ 2204, 2205 

 

1.3 ขั้นตอนการพิจารณาดาํเนินการ 

1.3.1 เลขานุการบริษทัจะกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อนนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึงเร่ืองท่ี

เสนอจะตอ้งเป็นไปตาม “หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอช่ือบุคคล

เพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ฉบบัน้ี ขอ้ 1.1 “หลกัเกณฑ ์: เร่ืองท่ีไม่บรรจุเป็นวาระ

การประชุมผูถื้อหุ้น” และไดจ้ดัส่งเอกสารต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการพิจารณา (ถา้มี) ให้แก่บริษทัฯ

ครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

1.3.2 คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาความจาํเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ 

ว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษทัเป็นท่ี

ส้ินสุด 

1.3.3 เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ จะไดรั้บการบรรจุเป็นวาระการประชุมใน

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั ส่วนเร่ืองท่ีไม่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือช่อง

ทางการเผยแพร่ขอ้มูลอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป 
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2. การเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

2.1 หลกัเกณฑ ์: คุณสมบติัของกรรมการบริษทั 

2.1.1 เป็นบุคคลธรรมดา 

2.1.2 ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

2.1.3 บรรลุนิติภาวะแลว้ 

2.1.4 ไม่เป็นบุคคลท่ีศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ 

2.1.5 ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระทาํโดย

ทุจริต 

2.1.6 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต

ต่อหนา้ท่ี 

2.1.7 ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

2.1.8 มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ สามารถทุ่มเทในการทาํงาน

ให้กบับริษทัฯไดอ้ย่างเต็มท่ี ตลอดจนสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและกิจกรรมต่างๆ 

ของบริษทัฯไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

2.1.9 มีสุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ 

2.1.10 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมไดไ้ม่

เกิน 4 บริษทั 

 

2.2 วิธีการเสนอ 

2.2.1 ผูถื้อหุ้นกรอกขอ้มูลใน “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสําหรับการประชุมใหญ่สามัญผุ้ ถือหุ้น คร้ังที่ 40 (ประจําปี พ.ศ. 

2564)” (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดจ้าก website ของบริษทัฯ) ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และลง

ช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2.2.2 นาํส่งหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถา้มี) ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือ

การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั มายงั

เลขานุการบริษทั ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ได ้3 ช่องทางเลือกดงัน้ี 

1) ทางไปรษณีย ์: ส่งมาท่ี 

นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์

เลขานุการบริษทั 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140   หรือ 
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2) ทางแฟกซ์ : ส่งมาท่ีหมายเลขโทรสาร 0-2428-9675 หรือ 

3) ทางอีเมลล ์: โดยการสแกนและส่งมาท่ี E-mail address : 

company_secretary@srithaisuperware.com 

หากผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มและการจดัเตรียมเอกสารประกอบ 

สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้สาํนกัเลขานุการบริษทั เบอร์โทรศพัท ์0-2874-5016 (สายตรง) หรือ 

0-2427-0088 ต่อ 2204, 2205 

 

2.3 ขั้นตอนการพิจารณาดาํเนินการ 

2.3.1 เลขานุการบริษทัจะกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามลาํดบั ซ่ึงผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ

จะต้องมีคุณสมบัติตาม “หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นและการเสนอช่ือ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัท” ฉบับน้ีท่ีระบุในข้อ 2.1 

“หลกัเกณฑ ์: คุณสมบติัของกรรมการบริษทั” และไดจ้ดัส่งเอกสารต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการพิจารณา 

(ถา้มี) ใหแ้ก่บริษทัฯครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

2.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบติัของผูท้รงคุณวุฒิดงักล่าว 

และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาว่าควรเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิดงักล่าว

เพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งในการประชุมผูถื้อหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษทัเป็นท่ี

ส้ินสุด 

2.3.3 ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการบรรจุช่ือในวาระการ

เลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ส่วนผูท้รงคุณวุฒิท่ีไม่ไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ

จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป 
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