
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม 
และเสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 

 
 บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) มีควำมแน่วแน่ท่ีจะด ำรงไว้ซึง่กำรจดักำรท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพ  และเกิด
ประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ียอมรับจำกผู้ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัว่ไปอยู่เสมอว่ำเป็นกิจกำรท่ีมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  (Good 
Corporate Governance) 
 
 ดงันัน้กำรให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น และช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ 
เป็นส่วนหนึง่ของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียม
กนั นอกจำกนี ้เพ่ือให้มีขัน้ตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำท่ีชดัเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ผู้ ถือหุ้นส่ วน
น้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น และช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำขึน้ ซึง่จะช่วยกลัน่กรองระเบียบวำระ
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่ำงแท้จริง และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  และสำมำรถ
ปฏิบตัหิน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย รวมทัง้ช่วยให้บริษัทสำมำรถปฏิบตัิตำม
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 
(1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ 
(2) มีสดัส่วนกำรถือหุ้นขัน้ต ่ำไม่น้อยกว่ำ 150,000 หุ้น 
(3) ถือหุ้นบริษัทในสดัส่วนท่ีก ำหนดตำม (2) ต่อเน่ืองมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชุม

หรือเสนอช่ือกรรมกำรบริษัท 
 
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม 
(1) เร่ืองที่ไม่สำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชมุ 

- เร่ืองท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.  2535 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมและ
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

- เร่ืองที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ 
ข้อบงัคบั มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

- เร่ืองที่บริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว 

- เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือ ไม่สำมำรถตดิตอ่ได้ 

- เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัไิม่ครบถ้วน 
 

(2) ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำของบริษัท 

(2.1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนต้องจดัท ำหนงัสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้ แบบ
หนงัสือเสนอเพิ่มวำระกำรประชมุล่วงหน้ำ หรืออำจแจ้งเร่ืองอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2320-2670 , Email 
Address ของเลขำนกุำรบริษัทท่ี companysecretary@sherwood.co.th ก่อนส่งต้นฉบบัของแบบหนงัสือเสนอเพิ่ม
วำระกำรประชมุล่วงหน้ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทภำยหลงัได้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของแบบหนงัสือเสนอเพิ่ม
วำระกำรประชุมล่วงหน้ำพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน, หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ ได้แก่ หนงัสือรับรองจำก
บริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐำนอ่ืนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็น
ประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท (ถ้ำมี) ให้ถงึบริษัทภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 



(2.2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัและมีคณุสมบตัคิรบถ้วน เสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัท ผู้
ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบหนังสือเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐำน และผู้ ถือหุ้นรำยท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพำะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบหนงัสือเสนอเพิ่มวำระกำร
ประชุมล่วงหน้ำให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลักฐำนทุกรำยแล้วรวบรวมแบบหนังสือเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำและหลักฐำนกำรถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี)  ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท หรืออำจส่งเร่ืองอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งต้นฉบบัตำม (2.1) ได้ 

(2.3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบียบ
วำระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ำแบบหนงัสือเสนอเพิ่มวำระกำรประชมุล่วงหน้ำ 1 แบบ ตอ่ 1 ระเบียบวำระ พร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐำนให้ครบถ้วน หรืออำจส่งเร่ืองอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งต้นฉบบัตำม (2.1) ได้ 

(2.4) เลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมกำรบริษัท 

(2.5) คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ  ซึง่จะต้องไม่มี
ลกัษณะเข้ำข่ำยตำมข้อ (1) เว้นแตค่ณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำเป็นอย่ำงอ่ืน ทัง้นี  ้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
บริษัทถือเป็นท่ีสดุ 

(2.6) เร่ืองท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น 
พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท และส ำหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบทนัทีหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่ำน Website ของบริษัทและ
แจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 

 
การเสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 

(1) บคุคลที่ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัทต้องมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ำม ดงันี ้

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

- มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้ำท่ีกรรมกำรบริษัทด้วยควำมระมดัระวงัด้วยควำมซื่อสตัย์ (Duty of 
Care and Duty of Loyalty) สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอำยุท่ีเหมำะสม มีสุขภำพร่ำงกำยท่ี
แข็งแรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ สำมำรถเข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ มีกำรเตรียมตวัเป็นกำรล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุมเป็นอย่ำงดี มีส่วนร่วมท่ีสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม มีควำมตรงไปตรงมำ มีควำมกล้ำหำญในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวตัิกำรท ำงำน และจริยธรรมท่ีดีงำม  และได้รับกำร
ยอมรับจำกสงัคม 

- ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทหลำยแหง่ในขณะเดียวกนั 
 

(2) ขัน้ตอนกำรพิจำรณำของบริษัท 
 (2.1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนต้องจัดท ำหนังสือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

โดยใช้แบบหนงัสือเสนอช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท หรืออำจแจ้งเร่ือง
อย่ำงไม่ เ ป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2320-2670, Email Address ของเลขำนุกำรบริษัท ท่ี 
companysecretary@sherwood.co.th ก่อนส่งต้นฉบบัของ แบบหนังสือเสนอช่ือผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิเหมำะสมท่ีจะ
ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัทภำยหลังได้ ทัง้นี  ้ ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของแบบ
หนงัสือเสนอช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัเิหมำะสมที่จะได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และ
เอกสำรตำ่งๆ ให้ถงึบริษัทภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ดงันี ้



- หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ  หลกัฐำนอ่ืนจำกตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 
- เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ ได้แก่ กำรศกึษำและ ประวตัิกำรท ำงำน (Curriculum Vitae) ของ
บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 

- เอกสำรประกอบเพิ่มเตมิที่จะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท (ถ้ำมี) 
 (2.2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทต่อคณะกรรมกำร

บริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบหนงัสือเสนอช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรบริษัทให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และผู้ ถือหุ้นรำยท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพำะในส่วนท่ี 
(1) และ (2) ของแบบหนังสือเสนอช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ให้
ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนทกุรำยแล้วรวบรวมแบบหนงัสือเสนอช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมท่ีจะได้รับกำร
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท และหลกัฐำนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทุกรำยเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัท หรืออำจส่งเร่ืองอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งต้นฉบบัตำม (2.1) ได้ 

(2.3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคณุสมบตัิครบถ้วนเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทมำกกว่ำ 1 
คน ผู้ ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบหนังสือเสนอช่ือผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 1 
แบบ ต่อกรรมกำรบริษัท 1 คน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐำนให้ครบถ้วน และแนบหลกัฐำนของบุคคลท่ีได้รับกำร
เสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัททกุคนด้วย หรืออำจส่งเร่ืองอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งต้นฉบบัได้ตำม (2.1) 

(2.4) เลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมกำรบริษัท 
(2.5) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ

ตำมระเบียบเพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป เว้นแต่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนหรือ
คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำเป็นอย่ำงอ่ืน ทัง้นี ้ค ำวนิิจฉยัของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 

(2.6) บุคคลท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจุรำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น  พร้อม
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท และบุคคลท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทนหรือคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบทนัทีหลงักำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทนหรือคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่ำน Website ของบริษัท และแจ้งท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

(1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว …………………………............................................................... เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ……………………….. หุ้น อยู่บ้ำนเลขท่ี ………..….... ถนน …….….…………….......... 
ต ำบล/แขวง …………….……….....…...…. อ ำเภอ/เขต ……………..…...…............. จงัหวดั ……………...…………………….... 
หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ ………................................ หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ท่ีท ำงำน ……………………...……………………... 
E-mail (ถ้ำมี) ……………………………………………... 

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ………………………....…………… 
เร่ือง ………………………………………………………………………………………………………………………....…………… 

(3) โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจำรณำ ………………………………………………………………………………….…..……..... 
และมีข้อมลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำ (เช่น ข้อเทจ็จริง หรือเหตผุล เป็นต้น) ……………………………….……..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
ซึง่มีเอกสำรประกอบเพิ่มเตมิที่ได้ลงช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน ……………… แผ่น 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อควำมในแบบหนงัสือนี ้หลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเตมิ ถกูต้องทกุประกำร และ
เพ่ือเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั ดงันี  ้

 
……………………………………… ผู้ ถือหุ้น 
(……………………………………...) 
วนัท่ี ………………………………… 
 

หมำยเหต ุ1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้นได้แก่ หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำ เนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง 
(หำกเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรบริษัทผู้ มีอ ำนำจท่ีได้ลงช่ือในหนงัสือฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2320-2670 
หรือทำง Email Address ของเลขำนุกำรบริษัทท่ี companysecretary@sherwood.co.th ก่อนส่งต้นฉบบัของแบบเสนอระเบียบ
วำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นมำยงับริษัท 

3. ต้นฉบบัของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นจะต้องส่งถึงบริษัทภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เพ่ือให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ตำมหลกัเกณฑ์ของบริษัท และเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระ ผู้ ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้น และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนทกุรำยแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ 

5. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอระเบียบวำระมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผู้ ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 1 แบบตอ่ 1 ระเบียบวำระและด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ 

6. กรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว พร้อมทัง้รับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 

7. บริษัทจะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือ ไม่สำมำรถตดิตอ่ได้ หรือมีคณุสมบตัไิม่ครบถ้วน 



แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 
(1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว …………………………............................................................... เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ………………..……….. หุ้น อยู่บ้ำนเลขท่ี ……….….. ถนน …….………..……….......... 
ต ำบล/แขวง………………..………….…. อ ำเภอ/เขต ………………....……............. จงัหวดั …………………………………….... 
หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ ………................................. หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ท่ีท ำงำน ………………………….….……………... 
E-mail (ถ้ำมี) ……………………………………………... 

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอช่ือนำย/นำง/นำงสำว ………………………………………..……. อำยุ ………. ปี 
เป็นกรรมกำรบริษัท ซึง่มีคณุสมบตัคิรบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมหลกัเกณฑ์ของบริษัทและมีหลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอม
ของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบตัิ ได้แก่ กำรศึกษำ และประวตัิกำรท ำงำน และ
เอกสำรประกอบเพิ่มเตมิที่ได้ลงช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน ……………… แผ่น 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อควำมในแบบหนงัสือนี ้หลกัฐำนกำรถือหุ้น หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบ
ทัง้หมดถูกต้องทกุประกำร และเพ่ือเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั ดงันี  ้

 
……………………………………… ผู้ ถือหุ้น 
(………………………………………) 
วนัท่ี …………………………………. 

(3) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว ……………………………………………………... บุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเป็น
กรรมกำรบริษัทตำม (2) ยินยอมและรับรองว่ำมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม (2) ข้ำงต้น รวมทัง้ยอมรับกำร
ปฏิบตัติำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท และเพ่ือเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั ดงันี  ้

 
……………………………………… บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 
(………………………………………) 
วนัท่ี …………………………………. 

 
หมำยเหต ุ1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้นได้แก่ หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง 
(หำกเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรบริษัทผู้ มีอ ำนำจท่ีได้ลงช่ือในหนงัสือฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2320-2670 
หรือทำง Email Address ของเลขำนกุำรบริษัทท่ี companysecretary@sherwood.co.th ก่อนส่งต้นฉบบัของแบบเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำมำยงับริษัท 

3. ต้นฉบบัของแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำจะต้องส่งถึงบริษัทภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ตำมหลกัเกณฑ์ของบริษัท และเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
เป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนทกุรำยแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ 

5. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมกำรบริษัทมำกกวำ่ 1 รำย ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ำแบบเสนอ
ช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ 1 แบบตอ่กรรมกำรบริษัท 1 คนและด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ 

6. กรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว พร้อมทัง้รับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 

7. บริษัทจะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือ ไม่สำมำรถติดตอ่ได้ หรือมีคณุสมบตัไิม่ครบถ้วน  


