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หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทลวงหนา 

 

ขอ 1. วัตถุประสงค 

ดวยบริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัท
จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขารับการคัดเลือกเปน
กรรมการบริษัท เปนการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระในการประชุม
โดยมีข้ันตอนและวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนและโปรงใส 

ขอ 2. นิยาม 
บริษัท หมายถึงบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษัทหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง   ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของ บมจ. ทรัพยศรีไทย  
กรรมการที่เปนผูบริหารหมายถึง กรรมการท่ีเปนสมาชิกของฝายบริหาร 
 

ขอ 3. คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ 

3.1 เปนผูถือหุนของบริษัทซึ่งอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไดโดยมีสัดสวนการถือหุนข้ัน
ตํ่าไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

3.2 ถือหุนอยางตอเนื่องจนถงึวันท่ีเสนอเรือ่งไมนอยกวา 12 เดือน 

ขอ 4. การจัดทาํขอเสนอระเบียบวาระการประชุม 
4.1 ข้ันตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 ตองกรอกขอมลูในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน
พรอมลงช่ือไวเปนหลักฐาน และสงใหคณะกรรมการบริษัทพรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของภายในเวลาท่ี
กําหนด พรอมเอกสารหลักฐานดังน้ี 

(ก) หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑในขอ 3.1 และ 3.2 ไดแก หนังสือรับรองการถือหุนจาก
บริษัทหลักทรัพย (Broker) หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดหรือ
สําเนาใบหุนท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 
กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) หรือใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมท้ัง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผู
มีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) หรือใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนาม
ลงลายมือช่ือดังกลาวพรอมท้ังลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 

4.2 เรื่องท่ีจะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 
1) เรื่องท่ีเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบุคคล หรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรือ่งท่ีไมเปนประโยชน

ตอการดําเนินงานของบริษัท 
2) เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการหรอืหนวยงานท่ี

กํากับดูแลบริษัท 
3) เรื่องท่ีขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
4) เรื่องท่ีผูถอืหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแลวในรอบ 12 เดือนท่ีผานมาและเรื่อง

ดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด
ของบริษัทเวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหมจะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจาก
ขอเท็จจริงในขณะท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งกอน 

5) เรื่องท่ีผูถอืหุนใหขอมูลไมครบถวน หรอืไมถกูตอง หรอืกรณีท่ีบริษัทตองการขอมูลแลวไมสามารถ
ติดตอผูถือหุนท่ีเสนอได 

6) เรื่องท่ีเปนงานประจํา หรือเปนอํานาจการบรหิารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เวนแตเปนกรณีท่ี
กอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

ขอ 5. การเสนอรายชื่อกรรมการ 
5.1ข้ันตอนการเสนอช่ือกรรมการ 

ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 ตองกรอกขอมลูในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปน
กรรมการบริษัท และสงใหคณะกรรมการบริษัทพรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของภายในเวลาท่ีกําหนด พรอม
เอกสารหลักฐานดังน้ี 

(ก) หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑในขอ 3.1 และ 3.2 ไดแก หนังสือรับรองการถือหุนจาก
บริษัทหลักทรัพย (Broker) หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดหรือ
สําเนาใบหุนท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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(ข) หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 
กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) หรือใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมท้ัง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผู
มีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) หรือใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนาม
ลงลายมือช่ือดังกลาวพรอมท้ังลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค)  หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ พรอมเอกสารประกอบการ
พิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษาและประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae) ของ
บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ 

(ง) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 

5.2 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 
บุคคลท่ีไดรับเสนอช่ือเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี 
1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย

ท่ีวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
2) มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความระมัดระวัง และซื่อสัตย 

สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มท่ีสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ มี
การเตรียมตัวเปนการลวงหนากอนการประชุม มีสวนรวมท่ีสรางสรรคในการประชุม มีความ
ตรงไปตรงมา มีความกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 

3) มีความรูความสามารถท่ีสําคัญตอธุรกิจของบริษัท เชน การบริหาร การบัญชีและการเงิน 
เศรษฐศาสตร การตลาด และกฎหมาย 

4) ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการเกิน 4 บริษัท ในกรณีท่ีเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร และ 6 บริษัท ใน
กรณีท่ีเปนกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

5) มีอายุไมเกิน 72 ป ณ วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 

5.3  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการอิสระ 

บุคคลท่ีไดรับเสนอช่ือเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี 

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท (นับรวมบุคคลท่ี
เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย) 
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2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจาํ/ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอยบริษัทรวม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอสิระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระหรือผูบริหาร ผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทยอย หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองป 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท หรือบริษัทยอยหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และไม
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบรหิาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริหารจากบรษัิท บริษัทยอย หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังน้ี 
ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคลใหรวมถงึการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใช
กรรมการอิสระ ผูบริหารหรอืหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึง่เปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 
ขอ 6. การสงเอกสาร 

ผูถือหุนสงแบบรายการและเอกสารท่ีเกี่ยวของใหเลขานุการบริษัท ตามท่ีอยู ดังน้ี 
เลขานุการบริษัท 
บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

หรือแจงเรือ่งอยางไมเปนทางการท่ี Email Address ของเลขานุการบริษัท sumrit@subsrithai.co.thกอนสงตนฉบับ
ของแบบรายการพรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของใหฝายเลขานุการบริษัท 

หากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดท่ี คุณอรนุช คงกัน  โทร. 02-318-5514-5 ตอ 
115Email Address:  oinnajit@subsrithai.co.th 
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ระยะเวลาในการย่ืนเรื่อง 

 ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556ท้ังน้ี บริษัทจะถือวันท่ีตามตราประทับไปรษณียบนหนา
ซองเปนสําคัญ 
 
ขอ 7. ขั้นตอนการพิจารณา 

1. เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองตน ถาขอมูลไมครบถวน เลขานุการบริษัทจะ
ดําเนินการแจงใหผูถือหุนทราบเพื่อดําเนินการแกไข  หากขอมูลครบถวนจะรวบรวมนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมและ/หรือคุณสมบัติ
ของผูท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการท่ีผูถอืหุนเสนอซึง่คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทตอ
ขอเสนอของผูถือหุนถอืเปนท่ีสุด 

2. เรื่องท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทจะแจงผูถือหุนภายใน 5 วันทํา
การนับแตวันท่ีไดรับเอกสาร โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแกไข และสงตนฉบับใหครบถวน
เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพื่อทราบการปดเรื่องภายในวันท่ี 31 มกราคม 2557 

3. เรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบตามขอ 3 เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพื่อ
ทราบการปดเรื่องภายในวันท่ี 31 มกราคม 2557 

4. เรื่องท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2557ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 
 


