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บริษัท ณุศาศิริ จาํกัด (มหาชน) 
หลักเกณฑ์ในการให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอเรื#องเพื#อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 
 
วัตถุประสงค์ 
 บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสําคญักับผู้ ถือหุ้นทุกราย และเพื+อให้การปฏิบตัิตาม
หลกัการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที+ดีเป็นไปอยา่งมีรูปธรรม จึงเปิด โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื+องที+เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
เพื+อพิจารณาบรรจุวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยมีขั 9นตอนและ หลกัเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที+ชดัเจนและโปร่งใส 
ตามที+บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ ดงันี 9 
 
คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้นที#จะเสนอเรื#องเพื#อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 
 ผู้ ถือหุ้นที+มีสทิธิเสนอเรื+องเพื+อการพิจารณาเป็นวาระการประชมุ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี 9 
 1. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ+งจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดยีว หรือหลายรายรวมกนัก็ได้ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 3 ของจํานวนหุ้นที+มีสทิธิออกเสยีง 
 2. ต้องเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ตามสดัสว่นที+กําหนดในข้อ 1. และถือหุ้นตอ่เนื+องนบัจากวนัที+ถือหุ้นจนถึงวนัที+เสนอ
บคุคลเพื+อรับการเลอืกตั 9งเป็นกรรมการเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน  
 
เงื#อนไขการเสนอเรื#องเพื#อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 
 ผู้ ถือหุ้นที+มีคุณสมบตัิครบตามหลกัเกณฑ์ ต้องทําเอกสาร “แบบเสนอเรื+องเพื+อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561” พร้อมลงชื+อ และแนบหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารที+เกี+ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบเพิ+มเติมที+จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งเป็นจดหมาย
ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวนัที+ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561   
 ในกรณีที+ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอชื+อบคุคล ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอก“แบบเสนอเรื+องเพื+อพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561” และลงชื+อไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมสง่เป็นชุด โดยให้
กรอกชื+อตวัแทนที+ผู้ ถือหุ้นรวมกลุม่มอบหมายให้เป็นผู้ รับการติดตอ่แทน 1 ชื+อ และให้ถือวา่การติดตอ่กบัผู้ ได้รับมอบหมายเป็น
การติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายที+ลงลายมือชื+อไว้และให้จดัทํา แบบเสนอชื+อบคุคลฯ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมสง่เอกสารทั 9งหมด
มาตามที+อยู ่ดงันี 9 
 เลขานุการบริษัท 
 เลขที+ 2922/209 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั 9น 13 (12เอ) ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
 โดยเลขานกุารบริษัทจะนําเสนอคณะกรรมการอิสระ เพื+อกลั+นกรองเบื 9องต้น และจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 สําหรับเรื+องที+ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เลขานุการบริษัท จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื+อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั 9ง โดยเรื+องที+ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมใน
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ   
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การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที#เสนอ 
 เพื+อให้การจดัประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัทฯ จะไมพิ่จารณาเรื+องตอ่ไปนี 9เป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 
 1. เรื+องที+เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที+มีคณุสมบตัิไมค่รบตามหลกัเกณฑ์ที+กําหนด 
 2. เรื+องที+ผู้ ถือหุ้นที+เสนอนั 9น มีข้อมูลเอกสารหลกัฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ถกูต้อง ไม่เป็นจริง เป็นข้อเสนอที+
คลมุเครือ โดยติดตอ่กบัผู้ เสนอวาระไมไ่ด้ หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที+กําหนด 
 3. เรื+องที+ขดักบักฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ของหนว่ยงานกํากบัดแูล หนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานที+
เกี+ยวข้อง หรือไมเ่ป็นไปตาม ข้อบงัคบั จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ มติ ที+ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงขดัต่อหลกัการกํากบัดแูล
กิจการที+ดีของบริษัทฯ   
 4. เรื+องที+กฎหมายกําหนดให้ต้องผา่นการพิจารณาจากที+ประชมุผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้กําหนดเป็นวาระการประชุม
ไว้แล้ว หรือดําเนินการไปแล้ว 
 5. เรื+องที+ไมใ่ช่อํานาจ หรือหน้าที+ของที+ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย 
 6. เรื+องที+อยูน่อกเหนือวตัถปุระสงค์ หรืออํานาจหน้าที+ ที+บริษัทฯ จะดําเนินการได้ 
 7. เรื+องที+เป็นงานประจํา หรือเป็นอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที+ก่อให้เกิด
ความเสยีหายอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
 8. เรื+องที+เป็นไปเพื+อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื+องที+ไม่เป็น ประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ    
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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) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระ � เพื+อทราบ  � เพื+อพิจารณา 
 เรื+อง………………………………………………………………………………………………………………………… 
 โดยมีรายละเอียดดงันี 9……………………..................……………...........……………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
 และมีข้อมลูประกอบที+จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา ดงันี 9 (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ซึ+งมีเอกสารประกอบเพิ+มเติมที+ได้ลงลายมือชื+อรับรองความถกูต้องแล้วทกุหน้า จํานวน……………...............……แผน่ 
 
3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………เป็นผู้ ได้รับมอบหมาย
 จากข้าพเจ้าในการติดตอ่กบับริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์การเสนอเรื+องเพื+อบรรจวุาระการประชมุ  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความ ข้อมลู พร้อมทั 9งหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ+มเติมทกุฉบบัเป็นความจริง 
 และถูกต้องทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วต่อทุกฝ่ายได้ เพื+อเป็น
 หลกัฐานแหง่การนี 9 ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื+อไว้เป็นสาํคญั 
 
 
  ลงชื+อ……………………………………………ผู้ ถือหุ้น 
   (……………………………………………)  
  วนัที+ ...................................................... 
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ผู้เสนอวาระต้องส่งเอกสารประกอบ ดังนี 7 
� 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 9 และลงลายมือชื+อรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 
� กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าชื+อ ชื+อ ชื+อสกลุ จะต้องแนบสาํเนาหลกัฐาน การเปลี+ยนแปลงดงักลา่วพร้อมทั 9งรับรอง
 สาํเนาถกูต้อง 
 
� เอกสารอื+นที+จําเป็นตอ่การพิจารณา  
 
 
       ................................................................. 
 
 


