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บริษทั สยามราช จาํกดั (มหาชน) 
 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

เสนอเรื#องเพื#อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ 

เสนอชื#อบุคคลเพื#อเข้ารับการพจิารณาเลอืกตั.งเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

เสนอเรื#องเพื#อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

และเสนอชื#อบุคคลเพื#อเข้ารับการพจิารณาเลอืกตั.งเป็นกรรมการ 
 

หลกัการและเหตุผล 
บริษทั สยามราช จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ยึดมั�นในหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ในการ

เคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารจดัการบริษทั บริษทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระ
การประชุม และ/หรือ เสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีของบริษทัเป็นการล่วงหนา้บริษทัจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัที�ชดัเจนและโปร่งใส ดงัต่อไปนี4   
 
1.หลกัเกณฑ์ทั#วไป 

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที#จะเสนอวาระและ/หรือเสนอชื#อบุคคล 
 เพื�อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ย บริษทัจึงไดก้าํหนดคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ที�จะเสนอเรื�อง
เพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อ และ/หรือ เสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการของ
บริษทั ใหน้อ้ยกวา่บทบญัญติัของกฎหมาย ดงันี4  

1. ตอ้งถือหุ้นของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้ 
2. ตอ้งถือหุ้นของบริษทัตามสัดส่วนที�กาํหนดในขอ้ 1 ต่อเนื�องมาไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน และยงัคงถือหุน้

ในสัดส่วนดงักล่าวในวนัที�เสนอจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีนั4นๆ  
 
เอกสารหลักฐานที#ใช้ในการประกอบการพจิารณา 

 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือเอกสารประกอบเพิ�มเติม
ที�แสดงใหเ้ห็นวา่ผูถื้อหุน้มีคุณสมบติัตามที�บริษทักาํหนดไว ้
2. หลกัฐานแสดงตน ดงันี4  

ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล : สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน และสาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของ
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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หมายเหตุ  กรณีที�การเสนอโดยผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั ใหผู้ถื้อหุน้รายแรกกรอกขอ้มูลใน 
แบบฟอร์มที�เกี�ยวขอ้งใหค้รบถว้น พร้อมลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน ส่วนผูถื้อหุน้รายที� 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอก
ขอ้มูลเฉพาะในขอ้ (1) และขอ้ (2) ของแบบฟอร์มและลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวม
แบบฟอร์มและหลกัฐานการถือหุน้พร้อมหลกัฐานแสดงตน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 
 
3. แบบฟอร์ม เพื�อช่วยใหผู้ถื้อหุ้นสามารถใหข้อ้มูลที�จาํเป็นในการพิจารณาของบริษทั บริษทัจึง 
กาํหนดแบบฟอร์มดงันี4  
กรณีเสนอวาระการประชุม : โปรดกรอกเอกสารแนบ 1 “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี”  
กรณีเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับเลือกตั4งเป็นกรรมการบริษทั : โปรดกรอกเอกสารแนบ 2 “แบบขอเสนอชื�อ
บุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั4งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี”  และเอกสาร
แนบ 2 (ก) “แบบขอ้มูลของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการ”  

 
กาํหนดระยะเวลาการรับเรื#อง กรุณาส่งเอกสารพร้อมหลกัฐานประกอบการพิจารณามายงับริษทั ตั4งแต่
วนัที� 1- 22 กุมภาพนัธ์ 2559 

 
ช่องทางการติดต่อ ผูถื้อหุ้นสามารถส่งเอกสารในช่องทางต่างๆ ดงัต่อไปนี4  
 1.   ทางอิเล็คโทรนิคส์เมลล ์ โดยส่งเอกสารในลกัษณะไฟลส์แกนไปยงัเลขานุการบริษทั ที� 
ir@siamrajplc.com 
 2.   ทางโทรสาร โดยส่งโทรสารมายงัเลขานุการบริษทั ที�หมายเลข 02-743-5007-8 ระบุส่งถึง 
คุณวชัรี อตัถากร เลขานุการบริษทั 

3. ทางไปรษณีย ์โดยส่งเอกสารตน้ฉบบัมายงัที�อยูต่่อไปนี4  
คุณวชัรี อตัถากร 
สาํนกังานเลขานุการบริษทั 

        บริษทั สยามราช จาํกดั (มหาชน) 
        เลขที� 289/9 ม.10 ถ.รถรางสายเก่า ต.สาํโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
 
การติดตามเรื#อง โปรดใหร้ายละเอียดการติดต่อกลบัไวด้ว้ย (ที�อยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมลล)์ เพื�อความ
สะดวกในการสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม และท่านสามารถติดตามการรับเรื�องของท่านไดที้� คุณชลิตยา 
แกว้วรรณา ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ โทรศพัท ์02-743-5010-25 ต่อ 5490 
หมายเหตุ : การส่งเอกสารกรุณาระบุชื�อผูรั้บใหช้ดัเจน เพื�อป้องกนัการตกหล่นของเอกสาร 
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2.หลกัเกณฑ์การพจิารณาวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�กาํหนดขา้งตน้ของหลกัเกณฑนี์4  สามารถเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็น
วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยมีเงื�อนไขและขั4นตอนดาํเนินการดงันี4  

1. จดัทาํหนงัสือเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั โดยกรอกขอ้ 
มูลใหค้รบถว้นใน “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี” (โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั) 
2. วาระการประชุมตอ้งระบุโดยชดัแจง้วา่ เพื�ออนุมติัหรือเพื�อทราบ 
3. เมื�อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื�องที�เสนอดงักล่าว ใหบ้รรจุเขา้เป็นวาระในการประชุม 
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พร้อมกบัระบุวา่เป็นวาระที�เสนอโดยผูถื้อหุ้น ส่วนเรื�องที�ไม่ผา่นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลผา่น
เวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.siamrajplc.com และแจง้ใหท้ราบในที�ประชุมผูถื้อหุน้อีกครั4 ง 
เกณฑ์ในการพจิารณาไม่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที�ผูถื้อหุน้เสนอ ซึ� ง 

จะตอ้งไม่เป็นไปตามเรื�องดงัต่อไปนี4  เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาเป็นอยา่งอื�น และมติคณะกรรมการ
ใหถื้อเป็นที�สุด 

1. เรื�องที�ขดักบักฏหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน
ที�กาํกบัดูแลบริษทั หรือขดัต่อวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที�ประชุมผูถื้อหุน้ หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั  
2. เรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และมีการกล่าวอา้งความไม่ปกติ โดยผูถื้อหุน้มิได้
แสดงเหตุอนัควรสงสัยเกี�ยวกบัความไม่ปกติของเรื�องดงักล่าว 
3. เรื�องที�อยูน่อกเหนืออาํนาจที�บริษทัจะดาํเนินการได ้ 
4. เรื�องที�ผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนที�ผา่นมา และเรื�องดงักล่าว
ไดรั้บเสียงสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั4งหมดของบริษทั 
เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการเสนอครั4 งใหม่ จะไดเ้ปลี�ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้เท็จจริงในขณะที�
นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นในครั4 งก่อน 
5. เรื�องที�เป็นไปเพื�อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ไดเ้ป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั  
6. เรื�องที�บริษทัไดด้าํเนินการหรือเริ�มดาํเนินการไปแลว้  
7. เรื�องที�ผูถื้อหุ้นใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือเอกสารหลกัฐาน
เพื�อประกอบการ เสนอไม่ชดัเจนคลุมเครือ หรือมีขอ้ความไม่ตรงกบัความเป็นจริง   
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8. เรื�องที�คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เป็นเรื�องที�อยูภ่ายในขอบอาํนาจการบริหารจดัการของ
คณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีที�ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้
โดยรวม  
9. เรื�องที�คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั หรือไม่มีความ
จาํเป็นตอ้งบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการมีเหตุผลที�สมควรและสามารถอธิบายผูถื้อหุน้
ได ้  
10. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ที�เสนอเรื�องมาไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนด หรือผูถื้อหุ้นไม่
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนดไวใ้นเรื�องดงักล่าว 

 
3. หลกัเกณฑ์ในการเสนอชื#อบุคคลเพื#อรับเลอืกตั.งเป็นกรรมการบริษัท 
 ผูถื้อหุน้ควรพิจารณาวา่ บุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อรับการเลือกตั4งเป็นกรรมการ ควรเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถในทางใดทางหนึ�งที�สาํคญัต่อธุรกิจของบริษทั หรือเป็นผูที้�มีความรู้ในสายงานที�จะช่วยในการ
พฒันาธุรกิจของบริษทั อีกทั4งสามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งเตม็ที� ไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัใด หรือ
บริษทัยอ่ยใดเครือเดียวกนักบับริษทัใดๆ ที�ประกอบธุรกิจแข่งขนักบับริษทั และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการได้
อยา่งสมํ�าเสมอ และมีส่วนร่วมในการประชุมอยา่งสร้างสรรคมี์ประวติัการทาํงานและจริยธรรมที�ดีงาม 
 ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�กาํหนดขา้งตน้ของหลกัเกณฑนี์4  สามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการ
พิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการ โดยมีเงื�อนไขและขั4นตอนดาํเนินการดงันี4  

1. จดัทาํแบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั โดยกรอกขอ้มูลให้
ครบถว้นใน “แบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั4งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเซ็บไซตข์องบริษทั) 

2. บุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการ จะตอ้งกรอกขอ้มูลอยา่ง
ครบถว้นใน “ แบบขอ้มูลของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั4งเป็น
กรรมการ” พร้อมลงนามในเอกสารดงักล่าวเพื�อเป็นการยนืยนัวา่ยนิยอมใหเ้สนอชื�อเพื�อรับการ
พิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการของบริษทัและรับรองวา่ขอ้มูลที�ใหน้ั4นถูกตอ้งครบถว้น และเป็นความ
จริงทุกประการ พร้อมทั4งยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารดงักล่าวได ้

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคล
ดงักล่าวโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อคนอื�นๆ เพื�อใหค้วามเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณานาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป เวน้แต่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเป็นอยา่งอื�น 

4. ผูที้�จะถูกเสนอชื�อเพื�อเลือกตั4งเป็นกรรมการของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัเหมาะสม และควรมี
ประสบการณ์การทาํงานที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการของบริษทั และตอ้งมีคุณสมบติัตามที�
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายอื�นใด
ที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ
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คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือประกาศอื�นใดที�
เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

5. บุคคลที�ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บุคคลดงักล่าวจะไดรั้บการบรรจุชื�อในวาระการ
เลือกตั4งกรรมการ ส่วนกรณีที�ไม่ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หุน้ที�เป็นผูเ้สนอชื�อทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั4งชี4 แจงผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัที� 
www.siamrajplc.com และแจง้ใหท้ราบในที�ประชุมผูถื้อหุ้นอีกครั4 ง 

6. ผูถู้กเสนอชื�อตอ้งสามารถรับตาํแหน่งกรรมการไดท้นัทีที�ไดรั้บการเลือกตั4งจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัโดยไม่มีเงื�อนไข หรือเงื�อนเวลาในการขอความยนิยอมจากหน่วยงานใด 


