หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อผู้ท่ มี ีคุณสมบัตเิ หมาะสมที่จะได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทล่ วงหน้ าก่ อนการประชุม
บริ ษัท เชอร์ ว้ ดู คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) มีควำมแน่วแน่ที่จะดำรงไว้ ซงึ่ กำรจัดกำรที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิด
ประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็ นที่ยอมรั บจำกผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทัว่ ไปอยู่เสมอว่ำเป็ นกิจกำรที่มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good
Corporate Governance)
ดังนัน้ กำรให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัท
ล่วงหน้ ำ เป็ นส่วนหนึ่งของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท เพื่อแสดงให้ เห็นถึงกำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและ
เท่ำเทียมกัน นอกจำกนี ้ เพื่อให้ มีขนตอนและวิ
ั้
ธีกำรในกำรพิจำรณำที่ชดั เจนและโปร่ งใส บริ ษัท จึงได้ กำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นส่วนน้ อยเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำขึ ้น ซึง่ จะช่วยกลัน่ กรอง
ระเบียบวำระที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทอย่ำงแท้ จริ ง และคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมำะสมมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท และ
สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย รวมทังช่
้ วยให้ บริ ษัทสำมำรถ
ปฏิบตั ติ ำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้ อย่ำงเป็ นรู ปธรรม
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ท่ ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้ รับการ
แต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทล่ วงหน้ าก่ อนการประชุม
(1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอำจเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันได้
(2) มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นขันต
้ ่ำไม่น้อยกว่ำ 150,000 หุ้น
(3) ถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนที่กำหนดตำม (2) ต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุม
หรื อเสนอชื่อกรรมกำรบริ ษัท
การเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่ไม่สำมำรถเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุม
- เรื่ องที่กำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมและ
ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
- เรื่ องที่ขดั กับกฎหมำย ประกำศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท

(2)

เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดำเนินกำรแล้ ว
เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อ ไม่สำมำรถติดต่อได้
เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้ วน

ขันตอนในกำรพิ
้
จำรณำของบริ ษัท
(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนต้ องจัดทำหนังสือเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยใช้
แบบหนังสือเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำ หรื ออำจแจ้ งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 0-23202670 , Email Address ของเลขำนุกำรบริ ษัทที่ companysecretary@sherwood.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของแบบ
หนังสือเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทภำยหลังได้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับ
ของแบบหนังสือเสนอเพิ่ม ระเบียบวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำ พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน, หลักฐำนกำรถือหุ้นตำม
หลักเกณฑ์ ได้ แก่ หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

(2.2)

(2.3)

(2.4)
(2.5)

(2.6)

เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริ ษัท (ถ้ ำมี) ให้ ถึงบริ ษัทภำยในวันที่
11 มกรำคม 2562
ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้ วน เสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบหนังสือเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำให้ ครบถ้ วนพร้ อมลง
ชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน และผู้ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็ นต้ นไปกรอกข้ อมูลเฉพำะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบหนังสือเสนอเพิ่ม
ระเบียบวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำ ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เ ป็ นหลักฐำนทุกรำยแล้ วรวบรวมแบบหนังสือเสนอเพิ่ม
ระเบียบวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำและหลักฐำนกำรถือหุ้นพร้ อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ของผู้ถือหุ้นทุกรำย
เป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื ออำจส่งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรก่อนส่งต้ นฉบับตำม (2.1) ได้
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้ วน เสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1
ระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทำแบบหนังสือเสนอเพิ่ม ระเบียบวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำ 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวำระ
พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนให้ ครบถ้ วน หรื ออำจส่งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรก่อนส่งต้ นฉบับตำม (2.1) ได้
เลขำนุกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำกลัน่ กรองในเบื ้องต้ นให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ซึง่ จะต้ องไม่มี
ลักษณะเข้ ำข่ำยตำมข้ อ (1) เว้ นแต่คณะกรรมกำรบริ ษัทจะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น ทังนี
้ ้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
บริ ษัทถือเป็ นที่สดุ
เรื่ องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทจะบรรจุเป็ นระเบียบกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัท และสำหรั บเรื่ องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท บริ ษัท
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบทันทีหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท พร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุผลผ่ำน Website ของบริ ษัทและ
แจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ ในวันประชุมด้ วย

การเสนอชื่อผู้ท่ มี ีคุณสมบัตเิ หมาะสมที่จะได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทล่ วงหน้ าก่ อนการประชุม
(1)
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำม ดังนี ้
-

(2)

มี คุณ สมบัติถูก ต้ อ งและไม่ มีลักษณะต้ อ งห้ ำมตำมกฎหมำยบริ ษั ทมหำชนจำกัด กฎหมำยหลักทรั พย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำรบริ ษัทด้ วยควำมระมัดระวังด้ วยควำมซื่อสัตย์ (Duty of
Care and Duty of Loyalty) สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำได้ อย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอำยุที่เหมำะสม มีสุขภำพร่ ำงกำยที่
แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สำมำรถเข้ ำประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ มีกำรเตรี ยมตัวเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
ก่อนกำรประชุมเป็ นอย่ำงดี มีส่วนร่ วมที่สร้ ำงสรรค์ในกำรประชุม มีควำมตรงไปตรงมำ มีควำมกล้ ำหำญในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรื อ เป็ นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติกำรทำงำน และจริ ยธรรมที่ดีงำม และได้ รับกำร
ยอมรับจำกสังคม
ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทหลำยแห่งในขณะเดียวกัน

ขันตอนกำรพิ
้
จำรณำของบริ ษัท
(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนต้ องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
โดยใช้ แบบหนังสือเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่จะได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท หรื ออำจแจ้ งเรื่ อง
อย่ ำ งไม่ เ ป็ นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 0-2320-2670,
Email
Address
ของเลขำนุ ก ำรบริ ษั ท ที่
companysecretary@sherwood.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของ แบบหนังสือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะ
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัทต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทภำยหลังได้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของแบบ

(2.2)

(2.3)

(2.4)
(2.5)

(2.6)

หนังสือเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมำะสมที่จะได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน และ
เอกสำรต่ำงๆ ให้ ถงึ บริ ษัทภำยในวันที่ 11 มกรำคม 2562 ดังนี ้
- หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ ได้ แก่ หนังสือรั บรองจำกบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อ หลักฐำนอื่นจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐำนกำรให้ ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ
- เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ ำนคุณสมบัติ ได้ แก่ กำรศึกษำและ ประวัติกำรทำงำน (Curriculum Vitae) ของ
บุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ
- เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริ ษัท (ถ้ ำมี)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบหนังสือเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่จะได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ น
กรรมกำรบริ ษัทให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน และผู้ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็ นต้ นไปกรอกข้ อมูลเฉพำะในส่วนที่
(1) และ (2) ของแบบหนังสือเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่จะได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท ให้
ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนทุกรำยแล้ วรวบรวมแบบหนังสือเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่จะได้ รับกำร
แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท และหลักฐำนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัท หรื ออำจส่งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรก่อนส่งต้ นฉบับตำม (2.1) ได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทมำกกว่ำ 1
คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทำแบบหนังสือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร บริ ษัท 1
แบบ ต่อกรรมกำรบริ ษัท 1 คน พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนให้ ครบถ้ วน และแนบหลักฐำนของบุคคลที่ได้ รับกำร
เสนอชื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัททุกคนด้ วย หรื ออำจส่งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรก่อนส่งต้ นฉบับได้ ตำม (2.1)
เลขำนุกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำกลัน่ กรองในเบื ้องต้ นให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ ตอบแทนจะเป็ นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ
ตำมระเบียบเพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทต่อไป เว้ นแต่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนหรื อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น ทังนี
้ ้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ
บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทจะบรรจุรำยชื่อในระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อม
ข้ อคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัท และบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบทันทีหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท พร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุผลผ่ำน Website ของบริ ษัท และแจ้ งที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอีกครัง้ ในวันประชุมด้ วย

แบบเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
(1) ข้ ำพเจ้ ำนำย/นำง/นำงสำว …………………………............................................................... เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เชอร์ ว้ ดู คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) จำนวน ……………………….. หุ้น อยู่บ้ำนเลขที่ ………..…....
ถนน …….….…………….......... ตำบล/แขวง …………….……….....…...…. อำเภอ/เขต ……………..…...….............
จังหวัด ……………...…………………….... หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ………................................ หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่
ทำงำน ……………………...……………………... E-mail (ถ้ ำมี) ……………………………………………...
(2) ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ขอเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ………………………....………
เรื่ อง ………………………………………………………………………………………………………………………....……………
(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ ………………………………………………………………………………….…..…….....
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำ (เช่น ข้ อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้ น) ……………………………….…….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...................
ซึง่ มีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองควำมถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ ำ จำนวน ……………… แผ่น
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมในแบบหนังสือนี ้ หลักฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเติม ถูกต้ องทุกประกำร และ
เพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ ำพเจ้ ำจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสำคัญ ดังนี ้
……………………………………… ผู้ถือหุ้น
(……………………………………...)
วันที่ …………………………………
หมำยเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐำนกำรถือหุ้นได้ แก่ หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ
และในกรณี ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง
(หำกเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรบริ ษัทผู้มีอำนำจที่ได้ ลงชื่อในหนังสือฉบับนี ้ พร้ อมทังรั้ บรองสำเนำถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 0-23202670 หรื อทำง Email Address ของเลขำนุกำรบริ ษัทที่ companysecretary@sherwood.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของแบบเสนอเพิ่ม
ระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นมำยังบริ ษัท
3. ต้ นฉบับของแบบเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นจะต้ องส่งถึงบริ ษัทภำยในวันที่ 11 มกรำคม 2562
เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ ตำมหลักเกณฑ์ของบริ ษัท และเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอเพิ่มระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้ องกรอกแบบเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนทุกรำยแล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้
5. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยเสนอเพิ่มระเบียบวำระมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทำแบบเสนอ
เพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวำระและดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้
6. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีกำรแก้ ไขคำนำหน้ ำชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้ อมทังรั้ บรอง
สำเนำถูกต้ อง
7. บริ ษัทจะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อ ไม่สำมำรถติดต่อได้ หรื อมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้ วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัทล่ วงหน้ าก่ อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
(1) ข้ ำพเจ้ ำนำย/นำง/นำงสำว …………………………............................................................... เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เชอร์ ว้ ดู คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) จำนวน ………………..……….. หุ้น อยู่บ้ำนเลขที่ ……….…..
ถนน …….………..……….......... ตำบล/แขวง………………..………….…. อำเภอ/เขต ………………....…….............
จังหวัด …………………………………….... หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ………................................. หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่
ทำงำน ………………………….….……………... E-mail (ถ้ ำมี) ……………………………………………...
(2) ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื่อนำย/นำง/นำงสำว ………………………………………..……. อำยุ ………. ปี
เป็ นกรรมกำรบริ ษัท ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมหลักเกณฑ์ของบริ ษัทและมีหลักฐำนกำรให้ ควำมยินยอม
ของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ พร้ อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ ำนคุณสมบัติ ได้ แ ก่ กำรศึกษำ และประวัติกำรทำงำน และ
เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองควำมถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ ำ จำนวน ……………… แผ่น
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมในแบบหนังสือนี ้ หลักฐำนกำรถือหุ้น หลักฐำนกำรให้ ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบ
ทังหมดถู
้
กต้ องทุกประกำร และเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ ำพเจ้ ำจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสำคัญ ดังนี ้
……………………………………… ผู้ถือหุ้น
(………………………………………)
วันที่ ………………………………….
(3) ข้ ำ พเจ้ ำ นำย/นำง/นำงสำว ……………………………………………………... บุค คลที่ ไ ด้ รั บ กำรเสนอชื่ อ เป็ น
กรรมกำรบริ ษัทตำม (2) ยินยอมและรั บรองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลักษณะต้ องห้ ำมตำม (2) ข้ ำงต้ น รวมทังยอมรั
้
บกำร
ปฏิบตั ติ ำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท และเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ ำพเจ้ ำจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสำคัญ ดังนี ้
……………………………………… บุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ
(………………………………………)
วันที่ ………………………………….
หมำยเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐำนกำรถือหุ้นได้ แก่ หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ
และในกรณี ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง
(หำกเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรบริ ษัทผู้มีอำนำจที่ได้ ลงชื่อในหนังสือฉบับนี ้ พร้ อมทังรั้ บรองสำเนำถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 0-2320-2670
หรื อทำง Email Address ของเลขำนุกำรบริ ษัทที่ companysecretary@sherwood.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำมำยังบริ ษัท
3. ต้ นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำจะต้ องส่งถึงบริ ษัทภำยในวันที่ 11 มกรำคม 2562
เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ ตำมหลักเกณฑ์ของบริ ษัท และเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัท ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้ องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำ และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนทุกรำยแล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้
5. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมกำรบริ ษัทมำกกว่ำ 1 รำย ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทำแบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำ 1 แบบต่อกรรมกำรบริ ษัท 1 คนและดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้
6. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีกำรแก้ ไขคำนำหน้ ำชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้ อมทังรั้ บรอง
สำเนำถูกต้ อง
7. บริ ษัทจะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อ ไม่สำมำรถติดต่อได้ หรื อมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้ วน

