
   

 

 

 กระบวนการเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อ

พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสสูงสุด และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัจะปฏิบติัต่อผูถื้อ 

หุ้นทุกรายดว้ยความเท่าเทียมกนั  บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จึงไดก้าํหนด

ขั้นตอนเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยไดเ้สนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น รวมถึงเสนอช่ือผูส้มคัรเพื่อเขา้รับ

คดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ ล่วงหนา้ เพ่ือพิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีกระบวนการดงักล่าวไดมี้

การกาํหนดหลกัเกณฑไ์วด้งัต่อไปน้ี 

1 เกณฑ์ทัว่ไป 

1.1 คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอผูส้มัครเข้ารับคดัเลือกเป็นกรรมการต้องมี

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯโดยเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือกลุ่มผูถื้อหุน้รวมกนักไ็ด ้

 ถือหุน้อยา่งนอ้ยท่ีสุดไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 1ของหุน้ทุนชาํระแลว้ 

 ถือหุ้นอยา่งนอ้ยหน่ึง(1)ปีต่อเน่ืองกนั ณ วนัท่ีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือผูส้มคัร

เขา้คดัเลือกเป็นกรรมการ 

1.2 ขอ้เสนอท่ีจะไม่พิจารณาเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้เสนอดงัต่อไปน้ีจะไม่ไดรั้บพิจารณาเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

 ขอ้เสนอท่ีละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดของหน่วยงานรัฐบาลท่ีบงัคบัใช ้

หรือหน่วยงาน หรือกฎเกณฑ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง หรือการกระทาํท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

 ขอ้เสนอท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง 

 ขอ้เสนอท่ีไม่อยูภ่ายใตอ้าํนาจของฝ่ายบริหารของบริษทัฯยกเวน้เร่ืองท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีมี

นยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยทัว่ไป 

 ขอ้เสนอท่ีบริษทัฯไดมี้การดาํเนินการแลว้ 

 ขอ้เสนอท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ 

 ขอ้เสนอท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายในเวลา 12 เดือนท่ีผ่านมา โดยท่ี

เหตุการณ์จริงยงัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงใดๆอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ขอ้เสนอท่ีผูถื้อหุน้เสนอ โดยใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์ หรือไม่ถูกตอ้ง 

 



   

 

 

 ขอ้เสนอจากผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้“คุณสมบติัของผูถื้อ

หุน้”  

2 กระบวนการเสนอวาระการประชุม 

2.1 กระบวนการพิจารณา 

 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑ ์“คุณสมบติัของผูถื้อหุน้” ตอ้งส่งแบบฟอร์มตน้ฉบบัการ

เสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี(แบบฟอร์ม ก.) ต่อ

คณะกรรมการบริษทั โดยอาจส่งเป็นสําเนาอยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ีหมายเลข 0-2628-

0993 หรือทางอีเมลของผูติ้ดต่อท่ี info@sermsang.co.th ก่อนท่ีจะส่งตน้ฉบบัมาท่ี 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

นกัลงทุนสัมพนัธ์ 

325/14 ถนนหลานหลวง แขวงส่ีแยกมหานาค 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

ผูถื้อหุ้นตอ้งส่งตน้ฉบบัท่ีลงลายมือช่ือของผูถื้อหุ้น อาทิ หลกัฐานการถือหุ้น หนงัสือรับรองของ

บริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเอกสาร

สนบัสนุนอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั(หากมี) มายงับริษทั

ฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัจะมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรวมกลุ่มกนัเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายแรกตอ้ง

กรอกแบบฟอร์ม ก.ให้สมบูรณ์และลงลายมือช่ือเพ่ือเป็นหลกัฐาน ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนๆตอ้งกรอก

ขอ้ความในส่วน (1) และ (2) ของแบบฟอร์ม ก. ให้สมบูรณ์ และลงลายมือช่ือเพ่ือเป็นหลกัฐาน

ต่างหาก จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์ม ก. แต่ละฟอร์ม หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารสนับสนุน 

(หากมี) เขา้ดว้ยกนัเป็นหน่ึงชุด เพ่ือเสนอ คณะกรรมการบริษทั อีกช่องทางคือส่งขอ้เสนออยา่งไม่

เป็นทางการก่อนท่ีจะส่งตน้ฉบบัตามวธีิการท่ีไดร้ะบุไว ้ขา้งตน้ 

 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหน่ึงรายหรือมากกวา่นั้นเสนอวาระการประชุมมากกวา่หน่ึงวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้ง

กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม ก. แยกกนั (แบบฟอร์ม ก. หน่ึงฟอร์มต่อวาระการประชุมหน่ึงวาระ) 

หรืออาจส่งขอ้เสนออยา่งไม่เป็นทางการก่อนท่ีจะส่งตน้ฉบบัตามวธีิการท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 

 คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาขอ้เสนอตามกฎเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 การพิจารณาตดัสินของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นส้ินสุด 

 ขอ้เสนอท่ีผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัพร้อมกบัความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั

จะรวมอยูใ่นวาระการประชุมของหนงัสือแจง้เร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ สาํหรับขอ้เสนอท่ี 

 



   

 

 

คณะกรรมการบริษทัไม่อนุมติั บริษทัฯจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมกบัเหตุผลของการไม่อนุมติั 

ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนทราบอยา่งเป็นทางการในระหวา่งการประชุมผูถื้อหุน้ 

3 กระบวนการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

3.1  คุณสมบติัของกรรมการ 

 มีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชน พระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์กฎหมายหรือกฎระเบียบ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งตามท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดไว้

และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  

 มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นอิสระ พร้อมท่ีจะอุทิศตน และมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจท่ี

ดี มีอายุท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการดว้ยความเอาใจใส่รอบคอบ และ

ซ่ือสัตย ์

 ผูส้มคัรเขา้รับคดัเลือกควรเขา้ร่วมในการประชุมกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ ศึกษาวาระการประชุม

ล่วงหน้า และมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างก่อให้เกิดประโยชน์และอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู ้

ประกอบธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองความซ่ือสัตย์ และความเป็นมืออาชีพอย่างดีเยี่ยมถือว่ามี

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการเป็นผูส้มคัรเขา้รับคดัเลือก 

 มีความชาํนาญเก่ียวกบัความรู้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม การบญัชีและการเงิน ความรอบรู้ทาง

ธุรกิจ เช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการ การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหาร

จดัการสถานการณ์ วกิฤติ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และกฎหมาย 

 ตอ้งไม่มีตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัมากเกินไป 

3.2 กระบวนการในการพิจารณา 

 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑ ์“คุณสมบติัของผูถื้อหุน้” และ “คุณสมบติัของกรรมการ” 

ตอ้งส่งแบบฟอร์มตน้ฉบบัการเสนอช่ือผูรั้บสมคัรเป็นกรรมการ(แบบฟอร์ม ข.) ต่อคณะกรรมการ

บริษทั โดยอาจส่ง เป็นสาํเนาอยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ีหมายเลข 0-2628-0993 หรือทาง 

อีเมลของผูติ้ดต่อท่ี info@sermsang.co.th ก่อนท่ีจะส่งตน้ฉบบัมาท่ี 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

นกัลงทุนสัมพนัธ์ 

325/14 ถนนหลานหลวง แขวงส่ีแยกมหานาค 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

ผูถื้อหุ้นตอ้งส่งตน้ฉบบัท่ีลงลายมือช่ือของผูถื้อหุ้น หลกัฐานการถือหุ้น อาทิ หนงัสือรับรองของ

บริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเอกสาร 

สนบัสนุนอ่ืนๆซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (หากมี) มายงับริษทั

ฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัจะมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา 



   

 

 

 เอกสารดงัต่อไปน้ีจะตอ้งส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาเพ่ือเขา้รับคดัเลือกเป็นกรรมการด้วย

เช่นกนั 

 หลกัฐานการยนิยอมของผูส้มคัร 

 เอกสารสนบัสนุนเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูส้มคัรรวมถึงการศึกษาและประสบการณ์การทาํงาน 

(ประวติัส่วนตวัโดยสังเขป) 

 เอกสารสนบัสนุนอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นร่วมกนัเสนอช่ือผูส้มคัรเขา้รับคดัเลือกเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั ผู ้

ถือหุน้รายแรก ตอ้งกรอกแบบฟอร์ม ข ใหส้มบูรณ์และลงลายมือช่ือเพ่ือเป็นหลกัฐาน ผูถื้อหุน้ราย

อ่ืนๆตอ้งกรอกขอ้ความใน ส่วน1) และ 2) ของแบบฟอร์ม ข. ให ้สมบูรณ์แลว้ลงลายมือช่ือเพ่ือเป็น

หลกัฐานต่างหาก จากนั้นรวบรวม แบบฟอร์ม ข. แต่ละฟอร์ม หลกัฐานการถือหุ้นและเอกสาร 

สนับสนุน(หากมี)เขา้ดว้ยกนัเป็นหน่ึงชุด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัอีกช่องทางคือ ส่ง

ขอ้เสนออยา่งไม่เป็นทางการก่อนท่ีจะส่งตน้ฉบบัตามวธีิการท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ 

 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหน่ึงรายหรือมากกว่านั้นเสนอรายช่ือผูรั้บสมคัรมากกว่าหน่ึงรายถือหุ้นตอ้ง

กรอกขอ้มูลใน แบบฟอร์ม ข. แยกกัน (แบบฟอร์ม ข. หน่ึงฟอร์มต่อผูถู้กเสนอช่ือเข้ารับการ

คดัเลือกเป็นกรรมการ 1คน) หรือ อาจส่งขอ้เสนออยา่งไม่เป็นทางการก่อนท่ีจะส่งตน้ฉบบัตามวิธีท่ี

กาํหนดไวข้า้งตน้ 

 คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาผูถู้กเสนอช่ือเป็นกรรมการตามเกณฑท่ี์ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

 การพิจารณาตดัสินของคณะกรรมการบริษทัถือวา่ส้ินสุด 

 ช่ือของผูถู้กเสนอช่ือเป็นกรรมการท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัพร้อมกบัความ

คิดเห็นของ คณะกรรมการบริษทัจะรวมอยูใ่นวาระการประชุมของหนงัสือแจง้เร่ืองการประชุมผู ้

ถือหุน้ช่ือสาํหรับช่ือของผูถู้กเสนอช่ือเป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ พร้อมกบัเหตุผลของการไม่อนุมติั ให้ผูถื้อหุ้นทุกคนทราบอยา่ง

เป็นทางการในระหวา่งการประชุมผูถื้อหุน้  

 


