
1 
 

หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  

 

ข้อ 1. วตัถุประสงค์ 

ดว้ยบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมเพ่ือใหมี้ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส บริษทัจึง
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็น
กรรมการล่วงหนา้ข้ึน ซ่ึงจะช่วยกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัอยา่งแทจ้ริง และคดัสรรบุคคลท่ี
มีคุณสมบติัเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  

ข้อ 2. นิยาม 
บริษทั หมายถึงบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษทัหมายถึง คณะกรรมการบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการหมายถึง กรรมการบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) 
ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง   ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของ บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือกรรมการ 

3.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัซ่ึงอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไดโ้ดยมีสดัส่วนการถือหุน้ขั้น
ต ่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

3.2 ถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือนและตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอระเบียบ
วาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ 

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
4.1 ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ี
ก าหนด พร้อมเอกสารหลกัฐานดงัน้ี 

(ก) หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.1 และ 3.2  ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองการถือหุน้จาก
บริษทัหลกัทรัพย ์ (Broker) หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดัหรือ
ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ข) หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
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กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทั้ง
ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 

- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถกูตอ้งโดยบุคคลผู ้
มีอ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ) หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อ  านาจลงนาม
ลงลายมือช่ือดงักล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 
 

4.2 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
1) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินงานของบริษทั 
2) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี

ก ากบัดูแลบริษทั 
3) เร่ืองท่ีขดักบัวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  
4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมาและเร่ือง

ดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทัเวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจาก
ขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือกรณีท่ีบริษทัตอ้งการขอ้มลูแลว้ไม่สามารถ
ติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีเสนอได  ้

6) เร่ืองท่ีเป็นงานประจ า หรือเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ี
ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

7) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
8) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได้ 

ข้อ 5. การเสนอรายช่ือกรรมการ 
5.1ขั้นตอนการเสนอช่ือกรรมการ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษทั และส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด พร้อม
เอกสารหลกัฐานดงัน้ี 
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(ก) หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.1 และ 3.2  ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองการถือหุน้จาก
บริษทัหลกัทรัพย ์ (Broker) หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดัหรือ
ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ข) หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทั้ง
ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 

- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถกูตอ้งโดยบุคคลผู ้
มีอ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ) หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อ  านาจลงนาม
ลงลายมือช่ือดงักล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค)   หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษาและประวติัการท างาน (Curriculum Vitae) ของ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

(ง) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 
 

5.2 คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี  
1) มีคุณสมบติัถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมาย

ท่ีวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั และซ่ือสตัย ์

สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ มี
การเตรียมตวัเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุม มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรคใ์นการประชุม มีความ
ตรงไปตรงมา มีความกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 

3) มีความรู้ความสามารถท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั เช่น การบริหาร การบญัชีและการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ การตลาด และกฎหมาย 

4) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัหลายแห่งในขณะเดียวกนั(เห็นควรใหข้ึ้นอยูก่บัความเหมาะสม 
ไม่ระบุจ านวนท่ีแน่นอน) 

5) มีอายไุม่เกิน 72 ปี ณ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
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5.3  คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการอิสระ 

บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี  

1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (นบัรวมบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย)์ 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจ า/ผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี  

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผูบ้ริหาร ผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั บริษทัยอ่ย หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือบริษทัยอ่ยหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกั
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริหารจากบริษทั บริษทัยอ่ย หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  
 
ข้อ 6. การส่งเอกสาร 

ผูถื้อหุน้ส่งแบบรายการและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ลขานุการบริษทั ตามท่ีอยู ่ดงัน้ี 
เลขานุการบริษทั 
บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
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หรือแจง้เร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการท่ี Email Address ของเลขานุการบริษทั sumrit@subsrithai.co.thก่อนส่งตน้ฉบบั
ของแบบรายการพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหฝ่้ายเลขานุการบริษทั 

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

ระยะเวลาในการยื่นเร่ือง 

 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557ทั้งน้ี บริษทัจะถือวนัท่ีตามตราประทบัไปรษณียบ์นหนา้
ซองเป็นส าคญั 
 
ข้อ 7. ขั้นตอนการพจิารณา 

1. เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ ถา้ขอ้มลูไม่ครบถว้น เลขานุการบริษทัจะ
ด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเพ่ือด าเนินการแกไ้ข   

2. เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง เลขานุการบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 5 วนั      
ท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสาร โดยหากผูถื้อหุน้ไม่ด าเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัใหค้รบถว้น
เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2558 

3. หากขอ้มลูครบถว้นเลขานุการบริษทัจะรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัโดย 
3.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

- คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงค า
วินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัต่อขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ถือเป็นท่ีสุด 

- เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั 

3.2 การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 
- คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดก้ารเสนอช่ือตาม

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
เวน้แต่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

- บุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการ
ประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

4. เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 3 เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ท่ี
เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือกรรมการเพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 31 
มกราคม 2558 

  

mailto:sumrit@subsrithai.co.th
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ...................................................... เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน)  

ทะเบียนหุน้เลขท่ี ............................................................... รวมจ านวน ............................................................... หุน้ 

อยูบ่า้นเลขท่ี ................................... ถนน .................................................... ต าบล/แขวง .......................................... 

อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั ......................................... หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ ............................. 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน ........................................... E-mail (ถา้มี) ............................................................. 

มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที่น าเสนอ 

1. ระเบียบวาระท่ี 1 ................................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ ..................................................................................................................................................... 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี)................................................................................................................................... 
 

2. ระเบียบวาระท่ี 2................................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ..................................................................................................................................................... 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี)................................................................................................................................... 
 

3. ระเบียบวาระท่ี 3................................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ..................................................................................................................................................... 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี).................................................................................................................................. 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบฟอร์มน้ี หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถกูตอ้งทุกประการ 

และเพ่ือเป็นหลกัฐานขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 

 

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

(                                                                        ) 

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

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้  

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบฟอร์มน้ีอยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-318-3490 หรือทาง 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี sumrit@subsrithai.co.thก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบฟอร์มน้ี 

3. ตน้ฉบบัของแบบฟอร์มน้ีจะตอ้งส่งถึงบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทั

พิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษทัและเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 

4. กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบฟอร์มและ

ลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตามหลกัเกณฑคุ์ณสมบติัของผูถื้อหุน้ขอ้ 3  

5. กรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือสกลุจะตอ้งแนบหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวพร้อมทั้ง

รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

6. บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติั

ไม่ครบถว้น 

  

mailto:sumrit@subsrithai.co.th
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษทั 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ...................................................... เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน)  

ทะเบียนหุน้เลขท่ี ................................................................ รวมจ านวน ........................................................ หุน้ 

อยูบ่า้นเลขท่ี ................................. ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ........................................ 

อ าเภอ/เขต .................................... จงัหวดั ................................... หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ ................................ 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน .................................................. E-mail (ถา้มี) .................................................. 

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

ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษทั เพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็น

กรรมการบริษทั และมีหลกัฐานการยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแนบทา้ยน้ีดว้ย  

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

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

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

โดยมปีระวตัโิดยย่อ ดงันี้ 

วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................... อาย ุ...................................... ปี เพศ .......................................... 

ถือหุน้ บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน ................................. หุน้ 

การศึกษา: 

สถาบนั ................................................................................................ วฒิุการศึกษา ............................................ 

สถาบนั ................................................................................................ วฒิุการศึกษา ............................................ 

สถาบนั ................................................................................................ วฒิุการศึกษา ............................................ 

ประสบการณ์ท างาน:  

บริษทั ............................................................ ต าแหน่ง ............................................. ช่วงเวลา ............................ 

บริษทั ............................................................ ต าแหน่ง ............................................. ช่วงเวลา ............................ 

บริษทั ............................................................ ต าแหน่ง ............................................. ช่วงเวลา ............................ 

บริษทั ............................................................ ต าแหน่ง ............................................. ช่วงเวลา ............................ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน:  

บริษทั ........................................................................................................... 

(    )  กรรมการบริษทั                                   (    )  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

(    )  กรรมการตรวจสอบ                            (     )  อ่ืน  ๆ



9 
 

บริษทั ........................................................................................................... 

(    )  กรรมการบริษทั                                   (    )  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

(    )  กรรมการตรวจสอบ                            (     )  อ่ืน  ๆ

 

บริษทั ........................................................................................................... 

(    )  กรรมการบริษทั                                   (    )  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

(    )  กรรมการตรวจสอบ                            (     )  อ่ืน  ๆ

 

บริษทั ........................................................................................................... 

(    )  กรรมการบริษทั                                   (    )  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

(    )  กรรมการตรวจสอบ                            (     )  อ่ืน  ๆ

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบฟอร์มน้ี หลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และ

เอกสารประกอบทั้งหมดถกูตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี  

 

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

(                                                                        ) 

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

 

(3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว .......................................................................... บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัตาม (2) ยินยอมและรับรองวา่มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม

หลกัเกณฑข์องบริษทั รวมทั้งยอมรับการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และเพ่ือเป็นหลกัฐาน 

ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 

 

 

............................................................ บุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

(                                                                    ) 

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

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้  

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบฟอร์มน้ีอยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-318-3490 หรือทาง 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี sumrit@subsrithai.co.thก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบฟอร์มน้ี 

3. ตน้ฉบบัของแบบฟอร์มน้ีจะตอ้งส่งถึงบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทั

พิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษทัและเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 

4. กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบฟอร์ม

และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตามหลกัเกณฑคุ์ณสมบติัของผูถื้อหุน้ขอ้ 3  

5. กรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการมากกวา่ 1 รายผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า

แบบฟอร์ม 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน 

6. กรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือสกลุจะตอ้งแนบหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวพร้อมทั้ง

รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

7. บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติั

ไม่ครบถว้น 

 

mailto:sumrit@subsrithai.co.th

