
 

 

 
 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

เสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทมีความ
มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดีมีพื้นฐานอยู่บนคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ท่ีเหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ซึ่งถือเปน็ส่วน
หนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
โดยจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดยีว
หรือหลายรายรวมกันได้ และ 

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 

3. การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท 

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 

(1) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียง
พอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บริษัทได้ 

(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง 

(4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต และต้องเป็นบุคคลซึ่ง
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากน้ัน 
ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้  

 



 

 

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 

(1) ผู ้ถ ือหุ ้นที ่ม ีค ุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจัดท าหนังสือเสนอชื ่อบุคคลเพื ่อเป็นกรรมการบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ และส่ง
ต้นฉบับของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐาน
ที่บริษัทก าหนด ให้ถึงบริษัทภายในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่อยู่ ดังนี ้

 ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
 บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 68/12 อาคารซีอีซ ีช้ัน 7 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

ทั ้งนี ้ ผู ้ถือหุ ้นอาจแจ้งเรื ่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 02-589-8886  หรือที่ Email Address 
เลขานุการบริษัทที่ company_secretary@civilengineering.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็นกรรมการบริษัท” มายังบริษัท 

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลลงใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้
ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ 
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม 
“แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทก าหนดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็น
ชุดเดียวกัน 

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวกันหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
บริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดท า “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัท” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน 
พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคน
ด้วย 

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทและเอกสารหลักฐานใน
เบื้องต้นก่อนที่จะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล เอกสาร หรือ
หลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขและจัดส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 หากผู้ถือหุ้นไม่ด าเนินการภายในเวลาที่
ก าหนด เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเรื่อง  

(5) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  

(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุรายชื่อเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และส าหรับบุคคลที่ไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผล ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 

 



 

 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท 

(1) ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ……………………………….…………… เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)                                          
จ านวน............................................หุ ้น อยู่บ้านเลขที่.....................................ถนน....................................................... 
ต าบล/แขวง.......... ...................... อ าเภอ/เขต........... ...........................จังหวัด................. .................................. 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.......... ....................................หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน................................................... 
 E-mail (ถ้ามี).......................................................................... 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว……………………....................................อายุ.................ปี เป็นกรรมการ
บริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา  ประวัติการท างาน และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จ านวน……………………….แผ่น 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ 
ความยินยอม และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคัญ ดังนี้ 

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

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………………………………… บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและ
รับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม 3.1 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือ
ไว้เป็นส าคัญดังนี ้

....................................................บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
                                                               (...................................................) 
                                                            วันท่ี............................................. 

 
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท  
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ ไทย )  จ  า ก ั ด  ห รื อ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. หลักฐานการแสดงตน  

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ
ของนิติบุคคลนั้น และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงชื่อในแบบ
เสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการท างาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)        


