
 

 

 
หน้าท่ี 1 

 

       หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตาม             
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน ) (“บริษัทฯ”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น                  
ของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังนี้ 

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ 

2.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ              
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

 
3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 

3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ 
 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและ                 
ไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                           
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ .ศ . 2535                    
และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์               
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา 
 

3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ            
โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และจัดส่งให้บริษัทฯ 
ตามที่ก าหนดในข้อ 4.1 พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติ               
การท างาน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)  
พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้น และหลักฐานการแสดงตน ตามท่ีก าหนดในข้อ 4.2 
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3.2.2 ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลหรือคณะบุคคล                                
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์                    
และความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าว  พร้อมเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง  หากพิจารณาแล้วเห็นว่า                  
บุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีข้อมูลเพียงพอ  จะรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา              
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ ในการเสนอรายชื่อ
ดั งกล่ าวให้ ถื อค าวินิ จฉั ยของคณะกรรมการบริษัท ฯ เป็นที่ สุ ด  ทั้ งนี้  บุ คคลที่ ผ่ านความเห็นชอบ                 
จากคณะกรรมการบริษัทฯ  จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น  พร้อมความเห็น                          
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี และส าหรับบุคคลที่ไม่ผ่าน               
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทันทีหรือในวันท าการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์             
ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 
4. การส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

 

4.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ได้ตั้งแต่ วันที ่                        
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท                           
อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร ที่ 0-2011-8112, E-mail: parichat_s@spcg.co.th (เลขานุการบริษัทฯ) 
ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ดังต่อไปนี้ 

ส านักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล 
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110 

4.2 เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท  
 

4.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืน               
จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

4.2.2 หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง                    
และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้อง 

 

4.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นทุกราย                     
ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็น                
ชุดเดียวกัน 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 
 
 

(1)   ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
จ าน วน  ......................  หุ้ น  อยู่ บ้ าน เลขที่  …………… ถนน ……….........……ต าบ ล /แขวง………… ......….......                       
อ าเภอ/เขต………..........จังหวัด……….........……….....โทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน……….........………..............…....……….......…
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ……….........………........……… โทรสาร/E-mail………..........……....…….……..........…....……….......…  

(2)  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว……….........…………..........…....………...อายุ.............ปี 
เป็นกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์                   
ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา        
ด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้ว
ทุกหน้า จ านวน...................แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐาน
การให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็น
ส าคัญ ดังนี้ 

 

 ลงชื่อ.......................................................ผู้ถือหุ้น 
 (                                           ) 
 วันที่ ................................................ 

(3)  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
ตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมทั้ง
ยอมรับการปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส าคัญ ดังนี้        

 ลงชื่อ.....................................................บุคคลที่ได้รบัการเสนอชือ่ 
 (                                           ) 
 วันที่ ................................................ 
 

หมายเหตุ:  
1.  เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท  

1.1  หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

1.2 หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบ
ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)                 
ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงช่ือในแบบเสนอนี้ พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง  

2.  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร ที่ 0-2011-8112,                  
E-mail: parichat_s@spcg.co.th (เลขานุการบริษัทฯ) ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”  

3.  ต้นฉบับของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ 
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 


