
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม 
และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 

 
 บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) มีควำมแน่วแน่ท่ีจะด ำรงไว้ซึ่งกำรจัดกำรท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพ  และเกิด
ประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ียอมรับจำกผู้ลงทุนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ัวไปอยู่เสมอว่ำเป็นกิจกำรท่ีมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  (Good 
Corporate Governance) 
 
 ดังน้ันกำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ เป็น
ส่วนหน่ึงของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน  
นอกจำกน้ี เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำท่ีชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวำระท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทอย่ำงแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ี
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมท้ังช่วยให้บริษัทสำมำรถปฏิบัติตำมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดีได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 
(1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันได้ 
(2) มีสัดส่วนกำรถือหุ้นขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำ 150,000 หุ้น 
(3) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนท่ีก ำหนดตำม (2) ต่อเน่ืองมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชุม

หรือเสนอชื่อกรรมกำร 
 
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม 
(1) เรื่องที่ไม่สำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม 

- เรื่องท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมและ
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

- เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

- เรื่องที่บริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว 

- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สำมำรถติดต่อได้ 

- เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
 

(2) ขั้นตอนในกำรพิจำรณำของบริษัท 

(2.1) ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนต้องจัดท ำหนังสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร โดยใช้  แบบหนังสือ
เสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ หรืออำจแจ้งเรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2320-2670 , Email 
Address ของเลขำนุกำรบริษัทท่ี ir@sherwood.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบหนังสือเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำต่อคณะกรรมกำรภำยหลังได้ ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบหนังสือเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน, หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ 
หรือ หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ให้ถึงบริษัทภำยในวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2558  



(2.2) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้น
รำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบหนังสือเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
และผู้ถือหุ้นรำยท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพำะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบหนังสือเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนทุกรำยแล้วรวบรวมแบบหนังสือเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำและ
หลักฐำนกำรถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ของผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมกำร 
หรืออำจส่งเรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งต้นฉบับตำม (2.1) ได้ 

(2.3) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบียบ
วำระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบหนังสือเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวำระ พร้อมลงชื่อไว้เป็น
หลักฐำนให้ครบถ้วน หรืออำจส่งเรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งต้นฉบับตำม (2.1) ได้ 

(2.4) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมกำร 

(2.5) คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ  ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะ
เข้ำข่ำยตำมข้อ (1) เว้นแต่คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นอย่ำงอื่น ท้ังนี้ ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสุด 

(2.6) เรื่องท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นระเบียบกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  พร้อม
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร และส ำหรับเรื่องท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร  บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทรำบทันทีหลังกำรประชุมคณะกรรมกำร พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่ำน Website ของบริษัทและแจ้งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอีก
ครั้งในวันประชุมด้วย 

 
การเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 
(1) บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด  กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

- มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรด้วยควำมระมัดระวังด้วยควำมซื่อสัตย์ (Duty of Care 
and Duty of Loyalty) สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอำยุท่ีเหมำะสม มีสุขภำพร่ำงกำยท่ีแข็งแรง 
และจิตใจท่ีสมบูรณ์ สำมำรถเข้ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรเตรียมตัวเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
เป็นอย่ำงดี มีส่วนร่วมท่ีสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม มีควำมตรงไปตรงมำ มีควำมกล้ำหำญในกำรแสดงควำมคิดเห็นในท่ี
ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจท่ีมีชื่อเสียง ประวัติกำรท ำงำน และจริยธรรมที่ดีงำม และได้รับกำรยอมรับจำกสังคม 

- ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทหลำยแห่งในขณะเดียวกัน 
 

(2) ขั้นตอนกำรพิจำรณำของบริษัท 
 (2.1) ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนต้องจัดท ำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำร โดยใช้ แบบ

หนังสือเสนอชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร หรืออำจแจ้งเรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
ทำงโทรสำรท่ี 0-2320-2670 , Email Address ของเลขำนุกำรบริษัทท่ี ir@sherwood.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของ 
แบบหนังสือเสนอชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรภำยหลังได้ ท้ังน้ี 
ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบหนังสือเสนอชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร พร้อม
ลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน และเอกสำรต่ำงๆ ให้ถึงบริษัทภำยในวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2558 ดังนี ้
- หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ  หลักฐำนอื่นจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 



- เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและ ประวัติกำรท ำงำน (Curriculum Vitae) ของ
บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 

- เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) 
 (2.2) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำร ผู้ถือ

หุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบหนังสือเสนอชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรให้
ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน และผู้ถือหุ้นรำยท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพำะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของ
แบบหนังสือเสนอชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร  ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็น
หลักฐำนทุกรำยแล้วรวบรวมแบบหนังสือเสนอชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร  และ
หลักฐำนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมกำร หรืออำจส่งเรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
ก่อนส่งต้นฉบับตำม (2.1) ได้ 

(2.3) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผู้
ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบหนังสือเสนอชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 1 แบบ ต่อ
กรรมกำร 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนให้ครบถ้วน และแนบหลักฐำนของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอชื่อเป็น
กรรมกำรทุกคนด้วย หรืออำจส่งเรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งต้นฉบับได้ตำม (2.1) 

(2.4) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมกำร 
(2.5) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอชื่ อ

ตำมระเบียบเพื่อเสนอคณะกรรมกำรต่อไป  เว้นแต่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนหรือ
คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นอย่ำงอื่น ท้ังนี้ ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสุด 

(2.6) บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุรำยชื่อในระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น  พร้อมข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมกำร และบุคคลท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนหรือ
คณะกรรมกำร บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบทันทีหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
หรือคณะกรรมกำร พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลผ่ำน Website ของบริษัท และแจ้งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม
ด้วย 



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 

(1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว …………………………............................................................... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน ……………………….. หุ้น อยู่บ้ำนเลขท่ี ………..….... ถนน …….….…………….......... 
ต ำบล/แขวง …………….……….....…...…. อ ำเภอ/เขต ……………..…...…............. จังหวัด ……………...…………………….... 
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ………................................ หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ท่ีท ำงำน ……………………...……………………... 
E-mail (ถ้ำมี) ……………………………………………... 

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ………………………....…………… 
เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………....…………… 

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ ………………………………………………………………………………….…..……..... 
และมีข้อมูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น) ……………………………….……..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
ซึ่งมีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จ ำนวน ……………… แผ่น 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบหนังสือน้ี หลักฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประกำร และ
เพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส ำคัญ ดังนี้ 

 
……………………………………… ผู้ถือหุ้น 
(……………………………………...) 
วันท่ี ………………………………… 
 

หมำยเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐำนกำรถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ 
และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง 
(หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจท่ีได้ลงชื่อในหนังสือฉบับน้ี พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 

2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2320-2670 
หรือทำง Email Address ของเลขำนุกำรบริษัทท่ี ir@sherwood.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นมำยังบริษัท 

3. ต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นจะต้องส่งถึงบริษัทภำยในวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2558 เพื่อให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำ ตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

4. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น และลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนทุกรำยแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตำมหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ 

5. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอระเบียบวำระมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวำระและด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ 

6. กรณีผู้ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมท้ังรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นท่ีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สำมำรถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 
(1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว …………………………............................................................... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน ………………..……….. หุ้น อยู่บ้ำนเลขท่ี ……….….. ถนน …….………..……….......... 
ต ำบล/แขวง………………..………….…. อ ำเภอ/เขต ………………....……............. จังหวัด …………………………………….... 
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ………................................. หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ท่ีท ำงำน ………………………….….……………... 
E-mail (ถ้ำมี) ……………………………………………... 

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื่อนำย/นำง/นำงสำว ………………………………………..……. อำยุ ………. ปี 
เป็นกรรมกำรบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐำนกำรให้ควำมยินยอม
ของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอชื่อ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำ และประวัติกำรท ำงำน และ
เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จ ำนวน ……………… แผ่น 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบหนังสือน้ี หลักฐำนกำรถือหุ้น หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบ
ท้ังหมดถูกต้องทุกประกำร และเพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส ำคัญ ดังน้ี 

 
……………………………………… ผู้ถือหุ้น 
(………………………………………) 
วันท่ี …………………………………. 

(3) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว ……………………………………………………... บุคคลท่ีได้รับกำรเสนอชื่อเป็น
กรรมกำรตำม (2) ยินยอมและรับรองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม (2) ข้ำงต้น รวมท้ังยอมรับกำรปฎิบัติ
ตำมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส ำคัญ ดังนี้ 

 
……………………………………… บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
(………………………………………) 
วันท่ี …………………………………. 

 
หมำยเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐำนกำรถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ 
และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง 
(หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจท่ีได้ลงชื่อในหนังสือฉบับน้ี พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 

2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2320-2670 หรือ
ทำง Email Address ของเลขำนุกำรบริษัทท่ี ir@sherwood.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ
มำยังบริษัท 

3. ต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำจะต้องส่งถึงบริษัทภำยในวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2558 เพื่อให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำ ตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

4. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำรล่วงหน้ำ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนทุกรำยแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตำมหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ 

5. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 รำย ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ 1 แบบต่อกรรมกำร 1 คนและด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ 

6. กรณีผู้ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมท้ังรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

7. บริษัทจะตดัสิทธิผู้ถือหุ้นท่ีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สำมำรถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 


