
 

 

หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุน 

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 

เพ่ือใหผูถือหุนทุกรายไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปดโอกาสให 

ผูถือหุนใชสิทธิเสนอเรื่องท่ีผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแกบริษัท เพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอ

ช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา ตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนดไว ดังตอไปน้ี 

1. คุณสมบัติของผูถือหุน 

ผูถือหุนท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1.1 เปนผูถือหุนของบริษัท ท่ีมีสัดสวนการถือหุนอยางตอเน่ืองไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัท โดยอาจจะเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได และเปนการถือหุนอยางตอเน่ืองนับ

จากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม หรือวันท่ีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตั้งเปนกรรมการเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน และ 

1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน เชน หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน 

 

2. หลักเกณฑการเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชมุ 

เรื่องท่ีบริษัทจะไมบรรจุเปนวาระการประชุม 

2.1 เรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

2.2 เรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได 

2.3 เรื่องท่ีเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียง

นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยขอเท็จจริงในเรื่องน้ันยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสําคัญ 

2.4 เรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวน ใหขอมูลหรือเอกสารไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือเสนอมาไมทัน

ภายในเวลาท่ีกําหนด 

2.5 เรื่องท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท 

2.6 เรื่องท่ีเสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถือหุนน้ันมีขอความท่ีไมตรงตามความจริง หรือมีขอความ

คลุมเครือ 

2.7 เรื่องท่ีเปนอํานาจการบรหิารจัดการของบริษัท เวนแตเปนกรณีท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายอยางมีนัยสําคัญ

ตอผูถือหุนโดยรวม 

2.8 เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎ และระเบียบตาง ๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล

บริษัท หรือเรื่องท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท 

2.9 เรื่องท่ีบริษัทไดดําเนินการแลว 



 

 

ท้ังน้ีเลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความถูกตองและครบถวนของแบบการเสนอวาระการประชุม และหลักฐาน

ประกอบดังกลาวขางตนกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดนในกรณีท่ีมีการบรรจุเปนวาระการประชุม บริษัท

จะแจงในหนังสือเชิญประชุมวาเปนวาระท่ีกําหนดโดยผูถือหุน และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรับเรื่องท่ีเสนอโดยผู

ถือหุน คณะกรรมการบริษัทจะช้ีแจงเหตุผลใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ 

 

3. หลักเกณฑการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

3.1 ผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขาดํารงตําแหนงกรรมการ จะตองจัดเตรียมขอมูลหรือเอกสารท่ี

เก่ียวของ ดังตอไปน้ี 

1. รายละเอียดเก่ียวกับบุคคลท่ีเสนอช่ือเปนกรรมการ ประกอบดวย 

• ช่ือ นามสกุล อายุ สัญชาติ 

• วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา 

• ประสบการณทํางาน 

• ตําแหนงปจจุบัน 

• รายละเอียดการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน 

2. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอเปนกรรมการอิสระหรือไมเปนกรรมการอิสระ 

3. หลักฐานแสดงคุณสมบัติกรรมการ 

4. ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีผูถือหุนเห็นวาจําเปน หรือเปนประโยชนตอการพิจารณา 

3.2 บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. มีคุณสมบัติถูกตอง และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชนจํากัด และกฎหมายหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย หรือกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท หรือหนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ 

2. มีความรูความสามารถท่ีสําคัญตอธุรกิจของบริษัท มีความเปนอิสระ สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มท่ีและเขา

รวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอ 

3.3 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเฉพาะบุคคลท่ีมคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑขอ 3.2 และมีเอกสารหลักฐานท่ี

เก่ียวของถูกตอครบถวนตามท่ีกําหนดเทาน้ัน 

 

ท้ังน้ีบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเสนอช่ือบุคคลดังกลาวตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเปน

กรรมการบริษัท จะแจงในหนังสือเชิญประชุมวาเปนผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจากผูถือหุน 

 

4. ขั้นตอนการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม และเพ่ือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปน

กรรมการ 

ผูถือหุนใชแบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน (แบบ ก.) แบบขอเสนอช่ือเขารับการพิจารณา

เลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน (แบบ ข.) และแบบขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเขารับการพิจารณา

เลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน (แบบ ค.) ซึ่งแนบไวพรอมน้ี และสงถึงบริษัทภายในวันท่ี 31 มกราคม 2565 

ท้ังน้ีผูถือหุนสามารถสงแบบดังกลาวดวยวิธีการดังน้ี 



 

 

สงแบบพรอมหลักฐานท่ีบริ ษัทกําหนดอยางไม เปนทางการกอนไดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  (e-mail) ท่ี 

witchuwan@skyict.co.th และจัดสงตนฉบับทางจดหมายลงทะเบียนไปยังเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 55 อาคารเอ.เอ. แคปปตอล รัชดา ช้ันท่ี 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําเสนอเฉพาะเรื่องท่ีบริษัทเห็นวาเปนประโยชนตอบริษัท และผูถือหุนโดยรวม และเปนไปตาม

กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกําหนด 
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 แบบ ก. 

 

แบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 

1.ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือ-สกุล ของผูเสนอ : ............................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน / ท่ีติดตอได  : ............................................................................................................................................................... 

โทรศัพท : .................................................. โทรสาร : ............................................... E-mail : ............................................................. 

2.จํานวนหุน SKY ท่ีถือครอง : ............................................................................................................................................................................. 

3.เร่ืองท่ีเสนอ : ..................................................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค :  [ ] เพ่ือพิจารณา    [ ] เพ่ือทราบ 

รายละเอียด : ........................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

[ ] มีเอกสารประกอบ   [ ] ไมมีเอกสารประกอบ 

4.เอกสารหลักฐานท่ีผูถือหุนตองแนบพรอมแบบขอเสนอเร่ือง 

4.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือผูรับฝากทรัพยสิน หรือ สําเนาใบถือหุนท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

[ ] ไดแนบหลักฐานการถือหุน  [ ] ไมไดแนบหลักฐานการถือหุน 

4.2 หลักฐานแสดงตน ไดแก กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลงช่ือในแบบขอเสนอน้ี พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

[ ] ไดแนบหลักฐานแสดงตน   [ ] ไมไดแนบหลักฐานแสดงตน 

หมายเหตุ  

1. ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบ ก พรอมท้ังลงลายมือช่ือ โดยรวบรวม

เปนชุดเดียวกันเพ่ือจัดสงใหบริษัทฯ 

2. ในกรณีท่ีมีหลักฐานประกอบท่ีจะเปนประโยชนกับการพิจารณาจะตองลงนามรับรองความถูกตองของเอกสารดวย 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธ์ิผูถือหุนท่ีใหขอมูลไมครบถวน ไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได 

5.คํารับรอง 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถูกตองครบถวน และยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูล หรือเอกสาร

หลักฐานดังกลาวได 

 

 

ลงช่ือ .......................................................... ผูถือหุน 

(............................................................) 

วันท่ี ..................................... 

 



แบบ ข. 

 

แบบขอเสนอช่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน 

1.ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือ-สกุล ของผูเสนอ : .................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูปจจุบัน / ท่ีติดตอได  : .................................................................................................................................................................. 

โทรศัพท : .................................................. โทรสาร : ............................................... E-mail : ............................................................... 

2.จํานวนหุน SKY ท่ีถือครอง : ................................................................................................................................................................................. 

3.ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) : .......................................................................................................................... 

เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกลาว ไดรับความยินยอมและรับรองวาขอความ

ท่ีแจงไวใน “แบบขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ” และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพรอมน้ีถูกตองและเปนความ

จริงทุกประการ 

4.เอกสารหลักฐานท่ีผูถือหุนตองแนบพรอมแบบขอเสนอชื่อบุคคล 

4.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือผูรับฝากทรัพยสิน หรือ สําเนาใบถือหุนท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

[ ] ไดแนบหลักฐานการถือหุน  [ ] ไมไดแนบหลักฐานการถือหุน 

4.2 หลักฐานแสดงตน ไดแก กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําาเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลงช่ือในแบบขอเสนอน้ี พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

[ ] ไดแนบหลักฐานแสดงตน   [ ] ไมไดแนบหลักฐานแสดงตน 

หมายเหตุ  

1. ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ผูถือหุนทุก

รายตองกรอกแบบ ข พรอมท้ังลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเปนชุดเดียวกันเพ่ือจัดสงใหบริษัทฯ 

2. ในกรณีท่ีมีหลักฐานประกอบท่ีจะเปนประโยชนกับการพิจารณาจะตองลงนามรับรองความถูกตองของเอกสารดวย 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธ์ิผูถือหุนท่ีใหขอมูลไมครบถวน ไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได 

5.คํารับรอง 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถูกตองครบถวน และยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูล หรือเอกสาร

หลักฐานดังกลาวได 

 

 

ลงช่ือ .......................................................... ผูถือหุน 

(............................................................) 

วันท่ี ..................................... 

 



แบบ ค. 

 

แบบขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน 

1.ขอมูลท่ัวไปของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

(1) ช่ือ-สกุล (ไทย) : ................................................................................................................................................................... 

ช่ือ-สกุล เดิม (ถามี) : ........................................................................................................................................................... 

ช่ือ-สกุล (อังกฤษ) : ............................................................................................................................................................. 

ช่ือ-สกุล เดิม (ถามี) : ........................................................................................................................................................... 

(2) วัน เดือน ปเกิด ................................................................... อาย ุ.......................................ป 

(3) สัญชาติ................................................................................. 

(4) สถานภาพทางครอบครัว  [ ] โสด [ ] สมรส [ ] หยา [ ] อ่ืน ๆ ............................................................................... 

คูสมรส ช่ือ .............................................................................. ช่ือ-สกุล (เดิม) ................................................................... 

(5) จํานวนหุน SKY ท่ีถือครอง : ................................................... หุน  ณ. วันท่ี.................................................................. 

คูสมรสถือหุน SKY จํานวน : ................................................... หุน  ณ. วันท่ี.................................................................. 

(6) บุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ :  

  ช่ือบุตร.................................................................. อาย ุ.............ป จาํนวนหุน SKY ท่ีถือครอง .....................................หุน 

  ช่ือบุตร.................................................................. อาย ุ.............ป จาํนวนหุน SKY ท่ีถือครอง .....................................หุน 

  ช่ือบุตร.................................................................. อาย ุ.............ป จาํนวนหุน SKY ท่ีถือครอง .....................................หุน 

2.ท่ีอยูปจจุบัน / ท่ีติดตอได 

เลขท่ี........................ หมูบาน/อาคาร................................. หมูท่ี................ ตรอก / ซอย................................................ 

ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ............................................ อําเภอ / เขต.............................................  

จังหวัด ........................................รหัสไปรษณีย......................................  

โทรศัพท....................................... โทรสาร.......................................... E-mail.................................................................. 

3.ปจจุบันดํารงตําแหนง : ................................................................................................................................................................................ 

สถานท่ีทํางาน .................................................................................................................................................................... 

4.ประวัติการศึกษา : ........................................................................................................................................................................................ 

สถาบันการศึกษา   วุฒิการศึกษา   ปท่ีสําเรจ็การศึกษา 

  .....................................................      ............................................... ..................................................... 

  .....................................................      ............................................... ..................................................... 

  .....................................................      ............................................... ..................................................... 

5.ประวัติการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีเกี่ยวของกับการเปนกรรมการบริษัท 

ช่ือหลักสูตร   ผูจัดหลักสตูร   ปท่ีเขารวม 

  .....................................................      ............................................... ..................................................... 

  .....................................................      ............................................... ..................................................... 

  .....................................................      ............................................... ..................................................... 

  .....................................................      ............................................... ..................................................... 

 



แบบ ค. 

 

 

6.ประวัติการทํางาน : 5 ปยอนหลังจนถึงปจจุบัน 

     ป              ตําแหนง          บริษัท / หนวยงาน 

  .....................................................      .....................................................  ..................................................... 

  .....................................................      .....................................................  ..................................................... 

  .....................................................      .....................................................  ..................................................... 

7.ประวัติการถือหุนในบริษัทอ่ืน 

   บริษัท    สัดสวนการถือหุน 

   .....................................................      ..................................................... 

.....................................................      ..................................................... 

.....................................................      ..................................................... 

ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว - สกุล) ..................................................................................................................................................... 

ตกลงใหเสนอช่ือและขอมูลในเอกสารฉบับน้ี เพ่ือเขารับการพิจารณาเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท และ ขอรับรองวารายละเอียดในแบบขอมลู

ขางตนน้ีถูกตองครบถวน และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพรอมน้ีเปนความจริงทุกประการ และยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูล หรือเอกสาร

ประกอบดังกลาวได  

 

ลงช่ือ ........................................................................... บุคคลท่ีไดรบัการเสนอช่ือ 

             (...........................................................................) 

วันท่ี...................................................... 

รายการเอกสารท่ียื่นประกอบการพิจารณา 

[ ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (รับรองสาํเนาถูกตอง) 

[ ] สําเนาทะเบียนบาน (รับรองสําเนาถูกตอง) 

[ ] สําเนาหลักฐานคณุวุฒิทางการศึกษา (รับรองสําเนาถูกตอง) 

[ ] รูปถายหนาตรง (ขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว) 

[ ] เอกสารเพ่ิมเตมิ อ่ืน ๆ (ถามี) ............................................................. 
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