
 
 

บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน) 
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม และ เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเพือ่เข้ำรับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำร 

ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565  
 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม  และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการไดล่้วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 
 
หลักเกณฑ์ 
 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 

1.1 เป็นผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนของบริษทัฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละห้า (5%) 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ในวนัท่ีเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการและวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (Record Date) ในปีนั้น 

1.2 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จะตอ้งมีหลกัฐานแสดงการถือหุ้น เช่น ใบหุ้น หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือ
หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 

 
 
2. กำรเสนอวำระกำรประชุม 
 

2.1 ผูถื้อหุ้น ตอ้งกรอก “ แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ” และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนดและส่งถึงเลขานุการบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้
พิจารณากลัน่กรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

2.2 เร่ืองท่ีจะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดงัน้ี 
2.2.1 เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 ท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม (1) รวมถึง เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแลบริษทัหรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
2.3 เร่ืองท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจง้ในหนังสือเชิญ

ประชุมว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุ้น 
2.4 เร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ขา้งตน้และไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัฯ จะแจง้เป็นเร่ืองเพื่อ

ทราบและช้ีแจงเหตุผลในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดว้ย 
/3… 
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3. กำรเสนอช่ือกรรมกำร 
 

3.1 ผูถื้อหุ้นตอ้งกรอก “ แบบเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ” และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนดและส่งถึงเลขานุการ
บริษทั ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพื่อให้กรรมการอิสระพิจารณากลัน่กรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3.2 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ดงัน้ี 
3.2.1 มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดักฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
3.2.2 มีความรู้ ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อยา่งส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั 
3.2.3 ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั 

3.3 บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดรั้บการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการประชุมโดยจะแจง้ใน
หนงัสือเชิญประชุมว่าเป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
____________________________ 
(1) เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ 

(1) เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั) 

(2) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าวอา้ง โดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควร
สงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

(3) เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 
(4) เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมา และเร่ือง

ดงักล่าว ไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่ขอ้เทจ็จริง
ในการน าเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังก่อน 

(5) กรณีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
 



เอกสำรแนบ 
 

บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................................... เป็นผูถื้อหุ้นของ 

บริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ........................................... หุ้น อยูบ่า้นเลขท่ี ................ซอย........................................ 
ถนน ........................................... ต าบล/แขวง ................................................. อ าเภอ/เขต ............................................................. 
จงัหวดั ....................................... โทรศพัท.์..................................................... โทรสาร ................................................................. 
E-mail (ถา้มี) .................................................................................................................................................................................... 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 
เร่ืองท่ีเสนอ: ..................................................................................................................................................................................... 
วตัถุประสงค:์  [  ] เพื่อพิจารณา       
                           [  ] เพื่อทราบ 

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ ...................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….………...............………………...……... 
……………………………………………………………………………………………………...............………...…………… 
……………………………………………………………………………………………………...............………...…………… 
และมีเอกสารประกอบเพือ่สนบัสนุนขอ้เสนอขา้งตน้ จ านวน .................................................................................................ฉบบั 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และยินยอม 
ให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวไดจึ้งลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

ลงลายมือช่ือ .......................................................... ผูถื้อหุ้น 
    (............................................................) 
  วนัท่ี ..................................................... 

 
หมายเหตุ: ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐาน ดงัน้ี 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษทัหลักทรัพย ์หรือหลกัฐานอื่น จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
หรือบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน / หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายขุองกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามในแบบฟอร์มน้ีและรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3. กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ และ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. กรณีผูถื้อหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าวและ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง กรณีจะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใชส้ าเนาแบบฟอร์มน้ีและกรอกขอ้มูลพร้อมทั้งลงลายมือ
ช่ือให้ครบถว้น (แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 1 ฉบบั ต่อ 1 วาระ) 
 



เอกสำรแนบ 
 

บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเพือ่รับกำรพจิำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำร 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................................... เป็นผูถื้อหุ้นของ 
บริษทั วโรปกรณ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ............................................ หุ้น อยูบ่า้นเลขท่ี .................ซอย...................................... 
ถนน ................................................ ต าบล/แขวง .............................................. อ าเภอ/เขต ........................................................... 
จงัหวดั ............................................ โทรศพัท.์...................................................... โทรสาร ........................................................... 
E-mail (ถา้มี) .................................................................................................................................................................................... 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว………………....................................………………….………. 
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวให้ความยินยอมแลว้ 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการและยินยอม
ให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

ลงลายมือช่ือ .......................................................... ผูถื้อหุ้น 
    (..........................................................) 
   วนัท่ี ..................................................... 

 
 
 
หมายเหตุ: ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐาน ดงัน้ี 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุ้น หรือหนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
หรือบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน / หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายขุองกรรมการผูมี้อ านาจลงนามในแบบฟอร์มน้ีและรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3. กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนังสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายุ และ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. กรณีผูถื้อหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติของผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือ  ได้แก่ ประวติัส่วนตวั ประวตัการศึกษา
ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษทัที่บุคคลดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการจ านวนหุ้นท่ีถือ
อยูใ่นบริษทั ส่วนไดเ้สียกบับริษทัและบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมของบริษทัหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษทั ท่ีอยูท่ี่ติดต่อ
ไดแ้ละขอ้มูลอื่นๆ ท่ีเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการบริษทัหากไดรั้บการคดัเลือก 


