บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท

(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.............................................................................เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) จํานวน .......................................หุ้น อยูบ่ ้ านเลขที่........................
ถนน...................................ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์............................... หมายเลขโทรศัพท์มือถื อ
.....................................หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน....................................... e-mail (ถ้ ามี)....................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว........................................................... อายุ
...................ปี เป็ นกรรมการบริ ษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะ ต้ องห้ าม
ตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทและมีหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมเอกสาร ประกอบการ
พิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติการศึกษาและการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ รับรองความถูกต้ องไว้
แล้ วทุกหน้ า จํานวนทังสิ
้ ้น ............ แผ่น ข้ าพเจ้ าขอรับรอง ข้ อความในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการนี ้ หลักฐานการ
ถือหุ้น หลักฐานการให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบการพิจารณาทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน
ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญดังนี ้

................................................................ ผู้ถือหุ้น
( ............................................................... )
วันที่..........เดือน......................... พ.ศ..............
(3) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว............................................................................. บุคคลที่ได้ รับการ เสนอชื่ อเป็ น
กรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ ของบริ ษัท รวมทัง้
ยอมรับการปฏิบตั ติ ามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท และเพือ่ เป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลง ชื่อไว้ เป็ นสําคัญดังนี ้

................................................................ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
( ............................................................... )
วันที่..........เดือน......................... พ.ศ.................

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่
1.1 หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย)จํากัด
1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง(หากเป็ นชาวต่างประเทศ)
1.3 กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจะต้ องแยกสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลและสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน/หนังสือ
เดินทาง(หากเป็ นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการฉบับ
นี ้ พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ ความยินยอมของ บุคคล
ที่ได้ รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ และ เอกสารเพิม่ เติม
ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา อย่างไม่เป็ นทางการทาง E-mail Address ของบริษัท ที่ ircontact@sahakol.com
ก่อนส่งต้ นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลที่เพื่อเป็ นกรรมการ
3. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบเสนอชื่อ บุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมการ และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกรายแล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เรื่ อง การให้ สทิ ธิผ้ ู
ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562

4.กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําแบบ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ 1 ชุดต่อ การเสนอชื่อกรรมการ 1 คน และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท เรื่ อง การให้ สทิ ธิผ้ ู
ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562

5.กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไข คํานําหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้ อม รับรอง
สําเนาถูกต้ อง

6. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบ หรือไม่ถกู ต้ อง หรือไม่
สามารถติดต่อได้ หรื อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน หรื อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนหรื อมีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท เรื่ อง การให้ สทิ ธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562

7.การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิ ผู้ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี
2562
8.เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ นให้ คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
8.1.ในกรณีข้อมูลไม่ครบเลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งให้ ทราบ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562
8.2 ในกรณีที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 6 เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งให้ ทราบ ภายในวันที่ 1
มีนาคม 2562
8.3 เรื่ องที่ไม่เข้ าข่ายตามข้ อ 8.1 และ 8.2 เลขานุการบริ ษัทจะรวบรวมนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
9. ต้ นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ และเอกสาร เพิ่มเติมทีจ่ ะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา ให้ สง่ มาที่:
เลขานุการบริ ษัท (นายสุรพล อ้ นสุวรรณ)
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
โทรศัพท์ 02-9410888 ต่อ 66
โทรสาร 02-9410881
วงเล็บมุมซอง (เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562)
โดยเอกสารจะต้ องส่งถึงบริ ษัทภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของบริ ษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

