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หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 

 

ข้อ 1. วตัถุประสงค์ 

ด้วยบริษทั ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถื้อหุ้นตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  บริษทัจึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือพิจำรณำเขำ้รับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทั เป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวำระในกำรประชุม  เพ่ือให้มีขั้นตอนและวิธีกำรพิจำรณำท่ีชดัเจนและโปร่งใส บริษทัจึง
ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็น
กรรมกำรล่วงหนำ้ข้ึน ซ่ึงจะช่วยกลัน่กรองระเบียบวำระท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยำ่งแทจ้ริง และคดัสรรบุคคลท่ี
มีคุณสมบติัเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั  

ข้อ 2. นิยาม 
บริษทั   หมำยถึง  บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
คณะกรรมการบริษทั หมำยถึง  คณะกรรมกำรบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
กรรมการ  หมำยถึง  กรรมกำรบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ระเบียบวาระการประชุม หมำยถึง ระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีของ 

บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือกรรมการ 

3.1 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึงอำจเป็นผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัไดโ้ดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น  
ขั้นต ่ำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

3.2 ถือหุน้อยำ่งต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอระเบียบวำระ
กำรประชุมหรือเสนอช่ือกรรมกำร 

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
4.1 ขั้นตอนกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 3 ตอ้งกรอกขอ้มูลใน แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และส่งให้คณะกรรมกำรบริษทัพร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวข้องภำยในเวลำท่ี
ก ำหนด พร้อมเอกสำรหลกัฐำนดงัน้ี 

(ก) หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.1 และ 3.2 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองกำรถือหุ้นจำก
บริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ 
ส ำเนำใบหุน้ท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ข) หลกัฐำนแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
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กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือใบต่ำงดำ้วท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทั้ง
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 

- ส ำเนำหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองควำมถูกตอ้งโดยบุคคล  
ผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษทั (ถำ้มี) 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือใบต่ำงดำ้วท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูมี้อ  ำนำจลงนำม
ลงลำยมือช่ือดงักล่ำว พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ค) เอกสำรประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชนต่์อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั 
 

4.2 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 
1) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ หรือเร่ืองท่ีไม่เป็น

ประโยชนต่์อกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
2) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ี

ก ำกบัดูแลบริษทั 
3) เร่ืองท่ีขดักบัวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ

บริษทั 
4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผำ่นมำ และเร่ือง

ดงักล่ำวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทั เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในกำรน ำเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญจำก
ขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีท่ีบริษทัต้องกำรข้อมูลแล้วไม่
สำมำรถติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีเสนอได ้

6) เร่ืองท่ีเป็นงำนประจ ำ หรือเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของคณะกรรมกำรบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ี
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

7) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ ำเนินกำรแลว้ 
8) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษทัจะด ำเนินกำรได ้
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ข้อ 5. การเสนอรายช่ือกรรมการ 
5.1 ขั้นตอนกำรเสนอช่ือกรรมกำร 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 3 ตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรคดัเลือก
เป็นกรรมกำรบริษทั และส่งให้คณะกรรมกำรบริษทัพร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งภำยในเวลำท่ีก ำหนด 
พร้อมเอกสำรหลกัฐำนดงัน้ี 

(ก) หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.1 และ 3.2 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองกำรถือหุ้นจำก
บริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ 
ส ำเนำใบหุน้ท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ข) หลกัฐำนแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือใบต่ำงดำ้วท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทั้ง
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 

- ส ำเนำหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองควำมถูกตอ้งโดยบุคคล   
ผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษทั (ถำ้มี) 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือใบต่ำงดำ้วท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูมี้อ  ำนำจลงนำม
ลงลำยมือช่ือดงักล่ำว พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ค) หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ พร้อมเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำดำ้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ กำรศึกษำและประวติักำรท ำงำน (Curriculum Vitae) ของบุคคล
ท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 

(ง) เอกสำรประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชนต่์อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั 
5.2 คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำร 

บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัน้ี 
1) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำย

ท่ีวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 
2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงั และซ่ือสัตย ์

สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำไดอ้ย่ำงเต็มท่ี สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัอย่ำงสม ่ำเสมอ      
มีกำรเตรียมตวัเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม มีส่วนร่วมท่ีสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม มีควำม
ตรงไปตรงมำ มีควำมกลำ้ท่ีจะแสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชุม 

3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีส ำคัญต่อธุรกิจของบริษัท เช่น กำรบริหำร กำรบัญชีและกำรเงิน 
เศรษฐศำสตร์ กำรตลำด และกฎหมำย 

4) ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัหลำยแห่งในขณะเดียวกนั 
5) มีอำยไุม่เกิน 72 ปี ณ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
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5.3 คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำรอิสระ 

บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัน้ี 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (นับรวมบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 258 ตำมกฎหมำยหลกัทรัพย)์ 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจ ำ/ผูมี้อ  ำนำจควบคุมบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ี
เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  
ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชวิ้จำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระหรือผูบ้ริหำร ผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำง
ธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ และ
ไม่เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดักำรของ
ส ำนักงำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือ
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริหำรจำกบริษทั บริษทัย่อย หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคลใหร้วมถึงกำรเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร
ซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำรหรือหุน้ส่วนผูจ้ดักำรของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่
จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี 

7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
 
ข้อ 6. การส่งเอกสาร 

ผูถื้อหุน้ส่งแบบรำยกำรและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ลขำนุกำรบริษทั ตำมท่ีอยู ่ดงัน้ี 
เลขานุการบริษทั 
บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
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หรือแจง้เร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรท่ี Email Address ของเลขำนุกำรบริษทั sumrit@subsrithai.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบั
ของแบบรำยกำรพร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งใหฝ่้ำยเลขำนุกำรบริษทั 

หำกท่ำนมีขอ้สงสยัประกำรใด สำมำรถติดต่อสอบถำมไดท่ี้ คุณอรนุช คงกนั  โทร. 02-318-5514-5 ต่อ 115                             
Email Address:  oinnajit@subsrithai.co.th 
 
 

ระยะเวลาในการย่ืนเร่ือง 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ทั้งน้ี บริษทัจะถือวนัท่ีตำมตรำประทบัไปรษณียบ์น
หนำ้ซองเป็นส ำคญั 
 
ข้อ 7. ขั้นตอนการพจิารณา 

1. เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ ถำ้ขอ้มูลไม่ครบถว้น เลขำนุกำรบริษทัจะ
ด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบเพ่ือด ำเนินกำรแกไ้ข   

2. เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขำนุกำรบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุน้ภำยใน 5 วนั ท ำกำร
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสำร โดยหำกผูถื้อหุน้ไม่ด ำเนินกำรแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัใหค้รบถว้นเลขำนุกำร
บริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพ่ือทรำบกำรปิดเร่ืองภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2559 

3. หำกขอ้มูลครบถว้น เลขำนุกำรบริษทัจะรวบรวมน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัโดย 
3.1 กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

- คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพิ้จำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุม ซ่ึงค ำ
วินิจฉยัของคณะกรรมกำรบริษทัต่อขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ถือเป็นท่ีสุด 

- เร่ืองท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั จะบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม
สำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ในหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมพร้อมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษทั 

3.2 กำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทั 
- คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผูพิ้จำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีได้กำรเสนอช่ือตำม

หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำเพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษทัต่อไป 
เวน้แต่คณะกรรมกำรสรรหำหรือคณะกรรมกำรบริษทัจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอ่ืน 

- บุคคลท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัจะบรรจุรำยช่ือในระเบียบวำระกำร
ประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั 

4. เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบตำมขอ้ 3 เลขำนุกำรบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นท่ี
เสนอระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอช่ือกรรมกำร เพ่ือทรำบกำรปิดเร่ืองภำยในวันท่ี  
31 มกรำคม 2559 

  

mailto:sumrit@subsrithai.co.th
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

 

ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว ...................................................... เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ำกดั (มหำชน)  

ทะเบียนหุน้เลขท่ี ............................................................... รวมจ ำนวน ............................................................... หุน้ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี ................................... ถนน .................................................... ต ำบล/แขวง .......................................... 

อ  ำเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั ......................................... หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ ............................. 

หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน ........................................... E-mail (ถำ้มี) ............................................................. 

มีควำมประสงคข์อเสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที่น าเสนอ 

1. ระเบียบวำระท่ี 1 ................................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ ..................................................................................................................................................... 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถำ้มี) ................................................................................................................................... 
 

2. ระเบียบวำระท่ี 2 ................................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ ..................................................................................................................................................... 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถำ้มี) ................................................................................................................................... 
 

3. ระเบียบวำระท่ี 3 ................................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ ..................................................................................................................................................... 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถำ้มี) .................................................................................................................................. 

 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมในแบบฟอร์มน้ี หลกัฐำนกำรถือหุน้ และเอกสำรประกอบเพ่ิมเติมถูกตอ้งทุกประกำร 

และเพ่ือเป็นหลกัฐำนขำ้พเจำ้จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี 

 

........................................................................ ผูถื้อหุน้ 

(                                                                        ) 

วนัท่ี ................................................................... 
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หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐำนกำรถือหุน้ 

2. ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งแบบฟอร์มน้ีอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรหมำยเลข 02-318-3490 หรือทำง 

จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี sumrit@subsrithai.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบฟอร์มน้ี 

3. ตน้ฉบบัของแบบฟอร์มน้ีจะตอ้งส่งถึงบริษทัภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทั

พิจำรณำตำมหลกัเกณฑข์องบริษทัและเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 

4. กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระกำรประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกแบบฟอร์มและ

ลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตำมหลกัเกณฑคุ์ณสมบติัของผูถื้อหุน้ขอ้ 3 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือสกุลจะตอ้งแนบหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวพร้อมทั้ง

รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

6. บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติั

ไม่ครบถว้น 

  

mailto:sumrit@subsrithai.co.th
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

 

(1) ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว ...................................................... เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ำกดั (มหำชน)  

ทะเบียนหุน้เลขท่ี ................................................................ รวมจ ำนวน ........................................................ หุน้ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี ................................. ถนน ................................................... ต ำบล/แขวง ........................................ 

อ  ำเภอ/เขต .................................... จงัหวดั ................................... หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ ................................ 

หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน .................................................. E-mail (ถำ้มี) .................................................. 

(2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอช่ือ นำย/นำง/นำงสำว .......................................................................................... 

ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑข์องบริษทั เพ่ือเขำ้รับกำรคดัเลือกเป็น

กรรมกำรบริษทั และมีหลกัฐำนกำรยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือแนบทำ้ยน้ีดว้ย 

เหตุผลที่เสนอ ........................................................................................................................................................ 

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

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

โดยมปีระวตัโิดยย่อ ดงันี้ 

วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................... อำย ุ...................................... ปี เพศ .......................................... 

ถือหุน้ บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ................................. หุน้ 

ประวตักิารศึกษา 

วฒิุกำรศึกษำ สำขำวิชำหลกั สถำบนักำรศึกษำ 

   
   
   
   
   

 

ประสบการ์การท างาน 
ช่วงเวลำ ช่ือสถำนท่ีท ำงำน ประเภทธุรกิจ ต ำแหน่ง 
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ช่วงเวลำ ช่ือสถำนท่ีท ำงำน ประเภทธุรกิจ ต ำแหน่ง 

    
    
    
    

 

รายช่ือบริษัททีผู้่ถูกเสนอช่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ เป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน: 

ช่ือบริษทั 
(โปรดระบุหำกเป็นบริษทัจดทะเบียน) 

ระบุต ำแหน่งกำรเป็นกรรมกำร/
ผูบ้ริหำร 

สดัส่วนกำรถือหุน้ ประเภทธุรกิจ 
 

    
    
    
    
    
    

 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมในแบบฟอร์มน้ี หลกัฐำนกำรถือหุน้ หลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอม และ

เอกสำรประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประกำร และเพ่ือเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี 

 

 

........................................................................ ผูถื้อหุน้ 

(                                                                        ) 

วนัท่ี ................................................................... 

 

(3) ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว .......................................................................... บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเพ่ือเขำ้รับกำร

คดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทัตำม (2) ยินยอมและรับรองวำ่มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำม

หลกัเกณฑข์องบริษทั รวมทั้งยอมรับกำรปฏิบติัตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั และเพ่ือเป็นหลกัฐำน 

ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี 

............................................................ บุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือ 

(                                                                    ) 

วนัท่ี ............................................................. 
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หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐำนกำรถือหุน้ 

2. ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งแบบฟอร์มน้ีอยำ่งไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรหมำยเลข 02-318-3490 หรือทำง 

จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี sumrit@subsrithai.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบฟอร์มน้ี 

3. ตน้ฉบบัของแบบฟอร์มน้ีจะตอ้งส่งถึงบริษทัภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทั

พิจำรณำตำมหลกัเกณฑข์องบริษทัและเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 

4. กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอรำยช่ือบุคคลเป็นกรรมกำร ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกแบบฟอร์ม

และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตำมหลกัเกณฑคุ์ณสมบติัของผูถื้อหุน้ขอ้ 3 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอรำยช่ือบุคคลเป็นกรรมกำรมำกกวำ่ 1 รำยผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำ

แบบฟอร์ม 1 แบบ ต่อกรรมกำร 1 คน 

6. กรณีท่ีผูถื้อหุน้มีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือสกลุจะตอ้งแนบหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวพร้อมทั้ง

รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

7. บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติั

ไม่ครบถว้น 

mailto:sumrit@subsrithai.co.th

