
 

 

หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป�นกรรมการบรษิทั 

ประจำป� 2565 ลว่งหนา้ 

1. เจตนารมณ ์  

 บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ต้องการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป�น

กรรมการล่วงหน้าเป�นส่วนหน่ึงของการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบรษัิท ฯ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

อย่างเป�นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากน้ี เพ่ือให้มีข้ันตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้

กำหนดหลักเกณฑ์การใหผู้้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป�นกรรมการในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำป� 2565 ล่วงหน้าข้ึน ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ

สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ และผู้มสี่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

2. นยิาม 

 “บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 

 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท เอสทีซี คอนกรตีโปรดคัท์ จำกัด (มหาชน) 

3. คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป�นกรรมการ 

 ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 3.1 เป�นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด

ของบริษัทฯ โดยอาจเป�นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได ้

  3.2 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนท่ีกำหนดในข้อ 3.1 ต่อเน่ืองเป�นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจนถึงวัน

ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และถือหุน้ในวันป�ดสมุด

ทะเบียน (Record Date) เพ่ือกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในป�น้ัน 

   อน่ึง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายช่ือผู้ถือหุ้นในวันท่ีกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพ่ือกำหนดสิทธิในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นในป�น้ัน (ตามคณุสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.2) แล้วไม่พบช่ือผู้ถือหุ้น ถือหุ้นครบถ้วนตามท่ีกำหนดใน

ข้อ 3.1 แต่ช่ือบุคคลท่ีเสนอเป�นกรรมการของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วน้ัน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่นำเสนอช่ือบุคคลท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านน้ันให้ท่ีประชุมพิจารณา 

4. การเสนอชือ่กรรมการ 

4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 

  บุคคลท่ีไดร้ับเสนอช่ือเป�นกรรมการต้องมีคณุสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

   4.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไมม่ลีักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบรษัิทมหาชนจำกัด, พ.ร.บ.หลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

   4.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป�นอิสระ ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความ

 ซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มท่ี มีอายุท่ีเหมาะสม มสีุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง สามารถเข้าประชุม

คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีประวัติการทำงานประสบการณ์ และความรู้ความสามารถท่ีเป�นประโยชน์ต่อธุรกิจ

ของบริษัทฯ  

 

 



 4.2 ข้ันตอนในการนำเสนอและการพิจารณา 

 4.2.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์น้ีสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป� 2565 ของ บรษัิท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) ”  พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานท่ีเก่ียวข้อง กรณเีสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน 

ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือช่ือ แล้วรวมส่งเป�นชุดเดียวกันพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานท่ี

กำหนด และขอใหผู้้ท่ีไดร้ับการเสนอช่ือกรอก “แบบข้อมูลเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป�น

กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป� 2565 ของ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)” โดย

บุคคลดังกลา่วต้องลงนามในเอกสารดังกล่าวเพ่ือเป�นการยืนยันว่ายนิยอมให้เสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป�นกรรมการของบริษัท และรับรองว่าข้อมูลท่ีให้น้ันถูกต้องครบถ้วน และเป�นจริงทุกประการ พร้อมท้ังยินยอมให้

บริษัทฯ เป�ดเผยข้อมลูหรือเอกสารดังกล่าวได ้

พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณส์่งถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีอยู่

ดังน้ี  

    เลขานกุารบรษิทั 

    บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จำกดั (มหาชน) 

   220/26 หมู ่6 ตำบลนาเกลอื อำเภอบางละมงุ จังหวดัชลบรุ ี20150 

    โทร 038-423115 – 6 #312 

  บริษัทฯ จะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องท่ีครบถ้วนถูกตอ้ง

และมีข้อมลูเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป�นผู้กลั่นกรอง คัดเลือกตามกระบวนการ

สรรหากรรมการของบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมกราคม 2565 ต่อไป 

   4.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป�นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองต้นให้คณะกรรมการ โดย 

    4.2.2.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน

วันท่ี 10 มกราคม 2565 โดยหากผู้ถือหุ้นไมด่ำเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันท่ี 15 มกราคม 

2565 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป�นวันทำการก่อนวันหยุดน้ัน) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพ่ือ

ทราบการป�ดเรื่อง 

    4.2.2.2 หากบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมลีักษณะต้องห้ามตามข้อ 

4.1 หรือผู้ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือกรรมการมีคณุสมบัตไิม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้น

เพ่ือทราบการป�ดเรื่องภายในวันท่ี 18 มกราคม 2565 

    4.2.2.3 กรณีท่ีไม่เข้าข่ายตามข้อ 4.2.2.1 หรือข้อ 4.2.2.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   4.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป�นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดร้ับ

การเสนอช่ือ โดยใช้หลักเกณฑ์เดยีวกันกับผู้ท่ีไดร้ับการเสนอช่ือคนอ่ืน ๆ เพ่ือให้ความเห็นต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาแต่งตั้งต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเป�นอย่างอ่ืน 

   4.2.4 บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจรุายช่ือในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือ

หุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลท่ีไมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งใหผู้ถื้อหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทำการถัดไปของการประชุม 



5. เอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการประกอบการพจิารณา 

5.1 ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปน้ีพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผูม้ีอำนาจ

ลงลายมือช่ือของนิติบุคคลน้ัน (แลว้แต่กรณี)  

5.1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  

5.1.2 หลักฐานการแสดงตนของผูถื้อหุ้น  

บุคคลธรรมดา :  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ

เดินทาง หรือใบต่างด้าว ท่ียังไม่หมดอาย ุ

นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง  (กรณีเป�นชาวต่างชาติ) ท่ียังไมห่มดอายุ ของกรรมการ

ผู้มีอำนาจลงนามท่ีได้ลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  

5.2 บุคคลท่ีไดร้ับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป�นกรรมการต้องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ 

หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเป�นกรรมการบริษัท ประวัตสิ่วนตัว วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน 

และเอกสารอ่ืนท่ีเป�นประโยชน์ต่อการพิจารณาคณุสมบัต ิ

 


