
 

 

หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 

ประจําป 2564 ลวงหนา 

1. เจตนารมณ  

 บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตองการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปน

กรรมการลวงหนาเปนสวนหน่ึงของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบรษัิท ฯ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการปฏบัิติตอผูถือหุนทุกราย

อยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน นอกจากน้ี เพ่ือใหมีข้ันตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชัดเจนและโปรงใส บริษัทฯ ได

กําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจาํป 2564 ลวงหนาข้ึน ซึ่งจะชวยคัดสรรบุคคลท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมมาดํารงตาํแหนงกรรมการบริษัท และ

สามารถปฏิบัตหินาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท ฯ และผูมสีวนไดเสียทุกฝาย 

2. นิยาม 

 “บริษัทฯ” หมายความวา บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน) 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน) 

 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริษัท เอสทีซี คอนกรตีโปรดคัท จํากัด (มหาชน) 

3. คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

 ผูถือหุนท่ีจะเสนอช่ือกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 3.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ และถือหุนในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด

ของบริษัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได 

 3.2 ตองถือหุนตามสัดสวนท่ีกําหนดในขอ 3.1 ตอเน่ืองเปนระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือนนับจนถึงวันประชุมผูถือ

หุนเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือดังกลาวใหดํารงตําแหนงกรรมการ และถือหุนในวันปดสมดุทะเบียน 

(Record Date) เพ่ือกําหนดสิทธิในการประชุมสามญัผูถือหุนในปน้ัน 

  

   อน่ึง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายช่ือผูถือหุนในวันท่ีกําหนดรายช่ือผูถือหุนเพ่ือกําหนดสิทธิในการประชุม

สามัญผูถือหุนในปน้ัน (ตามคณุสมบัติของผูถือหุนตามขอ 3.2) แลวไมพบช่ือผูถือหุน ถือหุนครบถวนตามท่ีกําหนดใน

ขอ 3.1 แตช่ือบุคคลท่ีเสนอเปนกรรมการของผูถือหุนตามขอ 3.1 ไดถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแลวน้ัน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมนําเสนอช่ือบุคคลท่ีเสนอโดยผูถือหุนทานน้ันใหท่ีประชุมพิจารณา 

4. การเสนอชื่อกรรมการ 

4.1 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 

  บุคคลท่ีไดรับเสนอช่ือเปนกรรมการตองมีคณุสมบัติและไมมลีักษณะตองหาม ดังน้ี 

   4.1.1 มีคุณสมบัติถูกตองและไมมลีักษณะตองหามตามกฎหมายบรษัิทมหาชนจํากัด, พ.ร.บ.หลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

   4.1.2 มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความระมัดระวังดวยความ

 ซื่อสัตย สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มท่ี มีอายุท่ีเหมาะสม มสีุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สามารถเขาประชุม

คณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีประวัติการทํางานประสบการณ และความรูความสามารถท่ีเปนประโยชนตอธุรกิจ

ของบริษัทฯ  

 4.2 ข้ันตอนในการนําเสนอและการพิจารณา 



 4.2.1 ผูถือหุนท่ีมีคณุสมบัติครบถวนตามขอ 3 ของหลักเกณฑน้ีสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการได โดยกรอก “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการใน

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ของ บรษัิท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน) ”  พรอมแนบเอกสาร

หลักฐานท่ีเก่ียวของ กรณเีสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการโดยผูถือหุนหลายรายรวมกัน 

ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือช่ือ แลวรวมสงเปนชุดเดียวกันพรอมท้ังเอกสารหลักฐานท่ี

กําหนด และขอใหผูท่ีไดรับการเสนอช่ือกรอก “แบบขอมูลเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน

กรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ของ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน)” โดย

บุคคลดังกลาวตองลงนามในเอกสารดังกลาวเพ่ือเปนการยืนยันวายนิยอมใหเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เปนกรรมการของบริษัท และรับรองวาขอมูลท่ีใหน้ันถูกตองครบถวน และเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังยินยอมให

บริษัทฯ เปดเผยขอมลูหรือเอกสารดังกลาวได 

พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของอยางครบถวนและสมบูรณสงถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2564 ตามท่ีอยู

ดังน้ี  

    เลขานุการบริษัท 

    บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน) 

   220/26 หมู 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 

    โทร 038-423115 – 6 #312 

  บริษัทฯ จะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีผูถือหุนเสนอ พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของท่ีครบถวนถูกตอง

และมีขอมลูเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูกลั่นกรอง คัดเลือกตามกระบวนการ

สรรหากรรมการของบริษัทฯ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ บริษัทฯ จะแจงผลการพิจารณาใหทราบ

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนกุมภาพันธ 2564 ตอไป 

   4.2.2 เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองตนใหคณะกรรมการ โดย 

    4.2.2.1 หากผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทจะแจงผูถือหุนภายใน

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแกไข และสงตนฉบับคืนใหถึงบริษัทภายในวันท่ี 5 

กุมภาพันธ 2564 (หากตรงกับวันหยุดใหเลื่อนเปนวันทําการกอนวันหยุดน้ัน) เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือ

หุนเพ่ือทราบการปดเรื่อง 

    4.2.2.2 หากบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือมลีักษณะตองหามตามขอ 

4.1 หรือผูถือหุนท่ีเสนอช่ือกรรมการมีคณุสมบัตไิมครบถวนตามขอ 3 เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือ แจงผูถือหุน

เพ่ือทราบการปดเรื่องภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564 

    4.2.2.3 กรณีท่ีไมเขาขายตามขอ 4.2.2.1 หรือขอ 4.2.2.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอตอ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

   4.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรับ

การเสนอช่ือ โดยใชหลักเกณฑเดยีวกันกับผูท่ีไดรับการเสนอช่ือคนอ่ืน ๆ เพ่ือใหความเห็นตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งตอไป เวนแตคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาเปนอยางอ่ืน 

   4.2.4 บุคคลท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจรุายช่ือในระเบียบวาระการประชุมผูถือ

หุนพรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลท่ีไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทําการถัดไปของการประชุม 



5. เอกสารหลักฐานท่ีใชในการประกอบการพิจารณา 

5.1 ผูถือหุนตองแสดงหลักฐานดังตอไปน้ีพรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูถือหุน หรือบุคคลผูมีอํานาจ

ลงลายมือช่ือของนิติบุคคลน้ัน (แลวแตกรณี)  

5.1.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

5.1.2 หลักฐานการแสดงตนของผูถือหุน  

บุคคลธรรมดา :  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ

เดินทาง หรือใบตางดาว ท่ียังไมหมดอาย ุ

นิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 6 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง  (กรณีเปนชาวตางชาติ) ท่ียังไมหมดอายุ ของกรรมการ

ผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลงลายมือช่ือ พรอมท้ังลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

5.2 บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการตองแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ไดแก 

หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดรบัการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัท ประวัตสิวนตัว วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน 

และเอกสารอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอการพิจารณาคณุสมบัต ิ

 


