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บริษัท ณุศาศิริ จาํกัด (มหาชน) 
หลักเกณฑ์ในการให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอชื#อผู้เข้ารับการเลอืกตั &งเป็นกรรมการ  

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 
 
วัตถุประสงค์ 
 บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสําคญักับผู้ ถือหุ้นทุกราย และเพื+อให้การปฏิบตัิตาม
หลกัการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที+ดีเป็นไปอยา่งมีรูปธรรม จึงเปิด โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื+อบคุคลเพื+อสรรหาและเลอืกตั 7ง
เป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า โดยมีขั 7นตอนและ หลกัเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที+ชดัเจนและโปร่งใส ตามที+บริษัทฯ ได้
กําหนดไว้ ดงันี 7 
 
คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้นที#จะเสนอชื#อบุคคลเพื#อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั &งเป็นกรรมการบริษัท 
 ผู้ ถือหุ้นที+มีสทิธิเสนอชื+อบคุคลเพื+อรับการพิจารณาเลอืกเป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี 7 
 1. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ+งจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดยีว หรือหลายรายรวมกนัก็ได้ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 3 ของจํานวนหุ้นที+มีสทิธิออกเสยีง 
 2. ต้องเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ตามสดัสว่นที+กําหนดในข้อ 1. และถือหุ้นตอ่เนื+องนบัจากวนัที+ถือหุ้นจนถึงวนัที+เสนอ
บคุคลเพื+อรับการเลอืกตั 7งเป็นกรรมการเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน  
 
เงื#อนไขการเสนอชื#อบุคคลเพื#อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั &งเป็นกรรมการบริษัทและคุณสมบัติ 
 ผู้ ถือหุ้นที+มีคุณสมบตัิครบตามหลกัเกณฑ์ ต้องทําเอกสาร “แบบเสนอชื+อบุคคลเพื+อพิจารณาเลือกตั 7ง เป็น
กรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561” พร้อมลงชื+อ และแนบหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารที+เกี+ยวข้อง
อย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบเพิ+มเติมที+จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ คณะกรรมการบริษัท โดยส่งเป็น
จดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวนัที+ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561   
 ในกรณีที+ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอชื+อบุคคล ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอก “แบบเสนอชื+อบคุคลเพื+อ พิจารณา
เลือกตั 7งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561” และลงชื+อไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมสง่เป็นชุด 
โดยให้กรอกชื+อตัวแทนที+ผู้ ถือหุ้นรวมกลุ่มมอบหมายให้เป็นผู้ รับการติดต่อแทน 1 ชื+อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ ได้รับ
มอบหมายเป็นการติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นทกุรายที+ลงลายมือชื+อไว้และให้จดัทํา แบบเสนอชื+อบคุคลฯ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมสง่
เอกสารทั 7งหมดมาตามที+อยู ่ดงันี 7 
 เลขานุการบริษัท 
 เลขที+ 2922/209 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั 7น 13 (12เอ) ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
บุคคลที#ได้รับเสนอชื#อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี & 
 (1) มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมาย หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกิจการที+ดีของบริษัทฯ และมีคณุสมบตัิครบตามข้อกําหนด และนิยามกรรมการอิสระ 
 (2) มีความรู้ความสามารถที+เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ความรู้ที+เกี+ยวกับธุรกิจ อุปกรณ์ และ
ระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ การเงิน การบญัชี การตลาด การบริการ การบริหารธุรกิจ กฎหมาย 
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 (3) ต้องไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัทฯ คือ 
 (3.1) ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนทุกประเภท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัท
มหาชนอื+น ที+ประกอบธุรกิจอยา่งเดียวกนั, ธุรกิจที+แขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ และไมเ่ป็นคูส่ญัญา ที+มีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ    
 (3.2) กรณีอื+นๆ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั และ/หรือ ที+กฎหมายบญัญตัิไว้ 
 (4) มีเวลา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความระมดัระวัง ความซื+อสตัย์ สุจริต สุขภาพ ร่างกาย
แข็งแรง สามารถทุม่เวลาให้กบับริษัทฯ อย่างเต็มที+ ทั 7งในเวลาและนอกเวลาการประชุม สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้
อย่างสมํ+าเสมอ สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และแสดงความ คิดเห็นที+เป็นประโยชน์ในที+ประชุม รวมทั 7งสามารถ
ปฏิบตัิงานอื+นๆ ตามที+คณะกรรมการบริษัท มอบหมายได้ 
 
 โดยเลขานกุารบริษัทจะนําเสนอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพื+อกลั+นกรองตาม กระบวนการ
สรรหา และจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 สาํหรับบคุคลที+ผา่นเกณฑ์การ พิจารณา เลขานกุารบริษัท 
จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื+อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั 7ง สําหรับผู้ ที+ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัท เลขานกุารบริษัทจะบรรจใุนวาระเลอืกตั 7งกรรมการ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ   
 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาเอกสาร ในกรณีที+ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่
สามารถติดต่อผู้ ถือหุ้นได้ หรือมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วน หรือผู้ถูกเสนอไม่ยอมรับการถูกตรวจสอบข้อมูล หรือไม่สามารถส่ง
เอกสารทั 7งหมดได้ภายในกําหนด 
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แบบเสนอชื#อบุคคลเพื#อคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

 
1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………….ซึ+งเป็นผู้ ถือหุ้นของ 
 บริษัท ณศุาศิริ จํากดั (มหาชน) จํานวน……………………………………………………………………………… หุ้น 
 ปัจจบุนัอยูบ้่านเลขที+………………หมูที่+………หมูบ้่าน/อาคาร………………………………………………………… 
 ถนน………………………………………………………ตําบล/แขวง…………………………………………………… 
 อําเภอ/เขต…………………………………จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย์………………………... 
 โทรศพัท์ (มือถือ) ……………………………………………โทรศพัท์ (บ้าน/ที+ทํางาน) ………………………………… 
 E-mail (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………………………………… 
2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื+อ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………..……………
 อายุ………………ปีเพื+อรับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ซึ+งมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
 หลกัเกณฑ์ และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที+ได้รับการเสนอชื+อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
 คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ+มเติมที+ได้ลงลายมือชื+อรับรองความ
 ถกูต้องแล้วทกุหน้า จํานวน………………แผน่ 

3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………เป็นผู้ ได้รับมอบหมาย
 จากข้าพเจ้าในการติดตอ่กบับริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์การเสนอเรื+องเพื+อบรรจวุาระการประชมุ  
.  
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความ ข้อมลู พร้อมทั 7งหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ+มเติมทกุฉบบัเป็นความจริง 
 และถูกต้องทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วต่อทุกฝ่ายได้ เพื+อเป็น
 หลกัฐานแหง่การนี 7 ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื+อไว้เป็นสาํคญั 
 
 
  ลงชื+อ……………………………………………ผู้ ถือหุ้น 
   (……………………………………………)  
  วนัที+ ...................................................... 
 
4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………เป็นบคุคลที+ได้รับการเสนอชื+อ 
 เพื+อเลือกตั 7งเป็นกรรมการตาม ข้อ 2) ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
 หลกัเกณฑ์ของหน่วยงานกํากบัดแูล และยินยอมที+จะให้ข้อมูลสว่นบคุคล รวมถึงยอมรับการตรวจสอบข้อมลูข้างต้น
 จากหนว่ยงานที+เกี+ยวข้อง เพื+อเป็นหลกัฐานนี 7 ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื+อไว้เป็นสาํคญั 
 
 
  ลงชื+อ……………………………………………บคุคลที+ได้รับการเสนอชื+อ 
  (……………………………………………)  
  วนัที+ ........................................................ 
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ผู้เสนอชื#อบุคคลต้องส่งเอกสารประกอบ ดังนี & 
� ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
 (ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ สาํเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร  
 
� กรณีบคุคลธรรมดา ต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งชาติ) และลง
 ลายมือชื+อรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 
� กรณีนิติบคุคล ต้องแนบสาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลที+ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายไุมเ่กิน 3  เดือน และสําเนาบตัร
 ประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลที+
 ได้ลงลายมือชื+อในแบบเสนอวาระการประชมุฉบบันี 7 และลงลายมือชื+อรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 
� เอกสารประวตัิสว่นบคุคล ประวตัิการศกึษา และประสบการณ์ทํางาน กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าชื+อ ชื+อ  
 ชื+อสกลุ จะต้องแนบสาํเนาหลกัฐาน การเปลี+ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทั 7งรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 
� เอกสารอื+นที+จําเป็นตอ่การพิจารณา หรือสรรหา 
 
 
       ................................................................. 
 
 


