
 
 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...................................................... เปนผูถือหุนของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)  

ทะเบียนหุนเลขที่ ............................................................... รวมจํานวน ............................................................... หุน 

อยูบานเลขท่ี ................................... ถนน .................................................... ตําบล/แขวง .......................................... 

อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ......................................... หมายเลขโทรศัพทมือถือ ............................. 

หมายเลขโทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน ........................................... E-mail (ถามี) ............................................................. 

มีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ดังน้ี 

ระเบียบวาระทีน่ําเสนอ 

1. ระเบียบวาระท่ี 1 ................................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ ..................................................................................................................................................... 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)................................................................................................................................... 
 

2. ระเบียบวาระท่ี 2................................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ..................................................................................................................................................... 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)................................................................................................................................... 
 

3. ระเบียบวาระท่ี 3................................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ..................................................................................................................................................... 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี).................................................................................................................................. 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบฟอรมน้ี หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถูกตองทุกประการ 

และเพื่อเปนหลักฐานขาพเจาจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ ดังน้ี 

 

........................................................................ ผูถือหุน 

(                                                                        ) 

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

 



 
 

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน 

2. ผูถือหุนสามารถสงแบบฟอรมน้ีอยางไมเปนทางการทางโทรสารหมายเลข 02-318-3490 หรอืทาง 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี sumrit@subsrithai.co.thกอนสงตนฉบับของแบบฟอรมน้ี 

3. ตนฉบับของแบบฟอรมน้ีจะตองสงถงึบริษัทภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัทและเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

4. กรณีท่ีมีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบฟอรมและ

ลงช่ือไวเปนหลักฐานทุกรายแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑคุณสมบัติของผูถือหุนขอ 3 

5. กรณีท่ีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือสกุลจะตองแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวพรอมท้ัง

รับรองสําเนาถกูตอง 

6. บริษัทจะตัดสิทธิผูถือหุนท่ีใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรอืไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัติ

ไมครบถวน 

  



 
 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

 

(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...................................................... เปนผูถือหุนของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)  

ทะเบียนหุนเลขที่ ................................................................ รวมจํานวน ........................................................ หุน 

อยูบานเลขท่ี ................................. ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ........................................ 

อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ................................... หมายเลขโทรศัพทมือถอื ................................ 

หมายเลขโทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน .................................................. E-mail (ถามี) .................................................. 

(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................... 

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัท เพื่อเขารับการคัดเลือกเปน

กรรมการบริษัท และมีหลักฐานการยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือแนบทายน้ีดวย 

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

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

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

โดยมีประวัติโดยยอ ดังนี ้

วัน/เดือน/ปเกิด ................................................... อายุ ...................................... ป เพศ .......................................... 

ถือหุน บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ................................. หุน 

การศึกษา: 

สถาบัน ................................................................................................ วุฒิการศึกษา ............................................ 

สถาบัน ................................................................................................ วุฒิการศึกษา ............................................ 

สถาบัน ................................................................................................ วุฒิการศึกษา ............................................ 

ประสบการณทํางาน:  

บริษัท ............................................................ ตําแหนง ............................................. ชวงเวลา ............................ 

บริษัท ............................................................ ตําแหนง ............................................. ชวงเวลา ............................ 

บริษัท ............................................................ ตําแหนง ............................................. ชวงเวลา ............................ 

บริษัท ............................................................ ตําแหนง ............................................. ชวงเวลา ............................ 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปจจุบัน:  

บริษัท ........................................................................................................... 

(    )  กรรมการบริษัท                                   (    )  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

(    )  กรรมการตรวจสอบ                            (     )  อื่นๆ 



 
 

บริษัท ........................................................................................................... 

(    )  กรรมการบริษัท                                   (    )  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

(    )  กรรมการตรวจสอบ                            (     )  อื่นๆ 

 

บริษัท ........................................................................................................... 

(    )  กรรมการบริษัท                                   (    )  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

(    )  กรรมการตรวจสอบ                            (     )  อื่นๆ 

 

บริษัท ........................................................................................................... 

(    )  กรรมการบริษัท                                   (    )  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

(    )  กรรมการตรวจสอบ                            (     )  อื่นๆ 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบฟอรมน้ี หลักฐานการถือหุน หลักฐานการใหความยินยอม และ

เอกสารประกอบท้ังหมดถูกตองทุกประการ และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ ดังน้ี 

 

........................................................................ ผูถือหุน 

(                                                                        ) 

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

 

(3) ขาพเจานาย/นาง/นางสาว .......................................................................... บุคคลท่ีไดรับเสนอช่ือเพื่อเขารบัการ

คัดเลือกเปนกรรมการบริษัทตาม (2) ยินยอมและรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลกัษณะตองหามตาม

หลักเกณฑของบริษัท รวมท้ังยอมรับการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพื่อเปนหลักฐาน 

ขาพเจาจึงไดลงช่ือไวเปนสําคัญ ดังน้ี 

 

 

............................................................ บุคคลผูไดรับการเสนอช่ือ 

(                                                                    ) 

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

 



 
 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน 

2. ผูถือหุนสามารถสงแบบฟอรมน้ีอยางไมเปนทางการทางโทรสารหมายเลข 02-318-3490 หรอืทาง 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี sumrit@subsrithai.co.thกอนสงตนฉบับของแบบฟอรมน้ี 

3. ตนฉบับของแบบฟอรมน้ีจะตองสงถงึบริษัทภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัทและเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

4. กรณีท่ีมีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอรายช่ือบุคคลเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบฟอรม

และลงช่ือไวเปนหลักฐานทุกรายแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑคุณสมบัติของผูถือหุนขอ 3 

5. กรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรอืหลายรายเสนอรายช่ือบุคคลเปนกรรมการมากกวา 1 รายผูถอืหุนตองจัดทํา

แบบฟอรม 1 แบบ ตอกรรมการ 1 คน 

6. กรณีท่ีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือสกุลจะตองแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวพรอมท้ัง

รับรองสําเนาถกูตอง 

7. บริษัทจะตัดสิทธิผูถือหุนท่ีใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรอืไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัติ

ไมครบถวน 


