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หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 
และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทลวงหนา 

 

ขอ 1. วัตถุประสงค 

ดวยบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท เปนการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพื่อบรรจุ
เปนระเบียบวาระในการประชมุ เพื่อใหมีข้ันตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและโปรงใส บริษัทจึงกําหนดหลักเกณฑ
การใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการลวงหนาข้ึน 
ซึ่งจะชวยกลั่นกรองระเบียบวาระที่เปนประโยชนตอบริษัทอยางแทจริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  

ขอ 2. นิยาม 
บริษัท   หมายถึง   บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษัท หมายถึง   คณะกรรมการบริษัท ทรัพยศรีไทย จาํกัด (มหาชน) 
กรรมการ  หมายถึง   กรรมการบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง   ระเบียบวาระการประชมุสามัญผูถือหุนประจาํปของ บริษัท ทรัพยศรีไทย  

จํากัด (มหาชน) 
 

ขอ 3. คุณสมบัติของผูถือหุนทีจ่ะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือก
เปนกรรมการบริษัท 

3.1 เปนผูถือหุนของบริษัทซึ่งอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไดโดยมสีัดสวนการถือหุนข้ันต่ํา
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

3.2 ตองถือหุนตามสัดสวนที่กําหนดในขอ 3.1 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ 
3.3 ตองถือหุนตามสัดสวนที่กําหนดในขอ 3.1 ในวันที่ปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการประชุมสามัญ  

ผูถือหุนในปนั้น 
อนึ่ง หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผูถือหุนในวันที่ปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการประชุมสามัญผูถือหุน

ในปนั้น (ตามคุณสมบัติของผูถือหุนตามขอ 3.3) แลวไมพบชื่อเปนผูถือหุนของบริษัทที่ถือหุนครบถวนตามที่กําหนดใน
ขอ 3.1 แตวาระการประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเปนกรรมการ ไดถูกบรรจุในวาระเบียบวาระการประชุมแลว
นั้น บริษัทขอสงวนสิทธิไมพิจารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรือไมนําเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผูถือหุนทานนั้นใหที่
ประชุมพิจารณา 

ขอ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
4.1  ข้ันตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 ตองกรอกขอมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน
พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน และสงใหคณะกรรมการบริษัทพรอมเอกสารที่เก่ียวของภายในเวลาที่กําหนด 
พรอมเอกสารหลักฐานดังนี้ 

(ก) หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑในขอ 3.1 และ 3.2 ไดแก หนังสือรับรองการถือหุนจาก
บริษัทหลักทรัพย (Broker) หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ 
สําเนาใบหุนที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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(ข) หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 

กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) หรือใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมทั้ง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคล     
ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) หรือใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนาม
ลงลายมือชื่อดังกลาว พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 

4.2  เร่ืองที่จะไมบรรจุเปนระเบยีบวาระการประชุม 

1) เร่ืองที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคล หรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเร่ืองที่ไมเปนประโยชนตอ
การดําเนินงานของบริษัท 

2) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่
กํากับดูแลบริษทั 

3) เร่ืองที่ขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

4) เร่ืองที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแลวในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และเร่ือง
ดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท เวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอคร้ังใหมจะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริงใน
ขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในคร้ังกอน 

5) เร่ืองที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือกรณีที่บริษัทตองการขอมูลแลวไมสามารถติดตอ
ผูถือหุนที่เสนอได 

6) เร่ืองที่เปนงานประจาํ หรือเปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เวนแตเปนกรณีที่
กอใหเกิดความเสียหายอยางมีนยัสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

7) เร่ืองที่บริษัทไดดําเนินการแลว 

8) เร่ืองที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดาํเนินการได 

ขอ 5. การเสนอรายชื่อกรรมการ 

5.1  ข้ันตอนการเสนอชื่อกรรมการ 
ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 ตองกรอกขอมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปน
กรรมการบริษัท และสงใหคณะกรรมการบริษัทพรอมเอกสารที่เก่ียวของภายในเวลาที่กําหนด พรอมเอกสาร
หลักฐานดังนี้ 

(ก) หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑในขอ 3.1 และ 3.2 ไดแก หนังสือรับรองการถือหุนจาก
บริษัทหลักทรัพย (Broker) หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ 
สําเนาใบหุนที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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(ข) หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 
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กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมี
อํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ
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(ค) หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา
ดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษาและประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ไดรับ
การเสนอชื่อ 

(ง) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 

5.2  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 
บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี ้
1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายที่วา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
2) มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวัง และซื่อสัตย 

สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มที่ สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ       
มีการเตรียมตัวเปนการลวงหนากอนการประชุม มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม มีความ
ตรงไปตรงมา มีความกลาที่จะแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

3) มีความรูความสามารถที่สาํคัญตอธุรกิจของบริษัท เชน การบริหาร การบัญชแีละการเงิน เศรษฐศาสตร 
การตลาด และกฎหมาย 

4) ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน 
5) มีอายุไมเกิน 72 ป ณ วันที่ไดรับแตงตั้ง 

 

5.3  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการอิสระ 

บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี ้

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (นับรวมบุคคลที่เก่ียวของ
ตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย) 

2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจํา/ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
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4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระหรือผูบริหาร ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองป 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปน
ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริหารจากบริษัท บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคลใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใช
กรรมการอิสระ ผูบริหารหรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ   ผู
ถือหุนซึ่งเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 
ขอ 6. การสงเอกสาร 

ผูถือหุนสงแบบรายการและเอกสารที่เก่ียวของใหเลขานุการบริษัท ตามที่อยู ดังนี ้
เลขานุการบริษัท 
บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

หรือแจงเร่ืองอยางไมเปนทางการที่ Email Address ของเลขานุการบริษัท pilanchai@subsrithai.co.th กอนสง
ตนฉบับของแบบรายการพรอมเอกสารที่เก่ียวของใหฝายเลขานุการบริษัท 

หากทานมีขอสงสยัประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ คุณอรนุช คงกัน  โทร. 02-318-5514-5 ตอ 115                             
Email Address:  oinnajit@subsrithai.co.th 
 
 

ระยะเวลาในการยื่นเร่ือง 

 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันทีต่ามตราประทบัไปรษณียบน
หนาซองเปนสาํคัญ 
 
ขอ 7. ขั้นตอนการพิจารณา 

1. เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตน ถาขอมูลไมครบถวน เลขานุการบริษัทจะ
ดําเนินการแจงใหผูถือหุนทราบเพื่อดําเนินการแกไข   

2. เร่ืองที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทจะแจงผูถือหุนภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันที่ไดรับเอกสาร โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแกไข และสงตนฉบับใหครบถวนเลขานุการ
บริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพื่อทราบการปดเร่ืองภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 

 

mailto:pilanchai@subsrithai.co.th
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3. หากขอมูลครบถวน เลขานุการบริษัทจะรวบรวมนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทโดย 
3.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 

- คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการบริษัทตอขอเสนอของผูถือหุนถือเปนที่สุด 

- เร่ืองที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2561 ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท 

- คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดการเสนอชื่อตามหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทตอไป เวนแต
คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเปนอยางอ่ืน 

- บุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการ
ประชุมผูถือหุน พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4. เร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบตามขอ 3 เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนที่เสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อทราบการปดเร่ืองภายในวันที่ 31 มกราคม 
2561 

  



6 

 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

 

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

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

อยูบานเลขที่ ................................... ถนน .................................................... ตําบล/แขวง .......................................... 

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

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

มีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ดังนี ้

ระเบียบวาระที่นําเสนอ 

1. ระเบียบวาระที่ 1 ................................................................................................................................................. 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) ................................................................................................................................... 

 

2. ระเบียบวาระที่ 2 ................................................................................................................................................. 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) ................................................................................................................................... 

 

3. ระเบียบวาระที่ 3 ................................................................................................................................................. 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) .................................................................................................................................. 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบฟอรมนี้ หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตองทุกประการ 

และเพื่อเปนหลักฐานขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ดังนี้ 

 

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

(                                                      ) 

วันที่ ................................................................... 
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หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน 

2. ผูถือหุนสามารถสงแบบฟอรมนีอ้ยางไมเปนทางการทางโทรสารหมายเลข 02-318-3490 หรือทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสที่ pilanchai@subsrithai.co.th กอนสงตนฉบบัของแบบฟอรมนี ้

3. ตนฉบับของแบบฟอรมนี้จะตองสงถึงบริษัทภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2561 

4. กรณีที่มีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบฟอรมและลง

ชื่อไวเปนหลักฐานทุกรายแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑคุณสมบัติของผูถือหุนขอ 3 

5. กรณีที่ผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อสกุลจะตองแนบหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวพรอมทั้ง

รับรองสําเนาถูกตอง 

6. บริษัทจะตัดสิทธผิูถือหุนที่ใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัตไิม

ครบถวน 

  

mailto:sumrit@subsrithai.co.th
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษทั 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

 

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

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

อยูบานเลขที่ ................................. ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ........................................ 

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

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

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

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและไมมลีักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัท เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ

บริษัท และมีหลักฐานการยนิยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่แนบทายนี้ดวย 

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

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

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

โดยมีประวัตโิดยยอ ดังน้ี 

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

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

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

ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิาหลัก สถาบนัการศึกษา 

   
   
   
   
   

 

ประสบการการทํางาน 
ชวงเวลา ชื่อสถานทีท่ํางาน ประเภทธุรกิจ ตําแหนง 
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รายชื่อบริษัทท่ีผูถูกเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ เปนผูถือหุนในปจจุบัน: 

ชื่อบริษัท 
(โปรดระบุหากเปนบริษัทจดทะเบียน) 

ระบุตําแหนงการเปนกรรมการ/
ผูบริหาร 

สัดสวนการถือหุน ประเภทธุรกิจ 
 

    

    

    

    

    
    

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบฟอรมนี้ หลักฐานการถือหุน หลักฐานการใหความยินยอม และเอกสาร

ประกอบทั้งหมดถูกตองทุกประการ และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสาํคัญ ดังนี ้

 

 

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

(                                                               ) 

วันที่ ................................................................... 

 

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

คัดเลือกเปนกรรมการบริษัทตาม (2) ยินยอมและรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม

หลักเกณฑของบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเปนหลักฐาน 

ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังนี ้

 

............................................................ บุคคลผูไดรับการเสนอชือ่ 

(                                                              ) 

วันที่ ............................................................. 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน 

2. ผูถือหุนสามารถสงแบบฟอรมนีอ้ยางไมเปนทางการทางโทรสารหมายเลข 02-318-3490 หรือทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสที่ pilanchai@subsrithai.co.th กอนสงตนฉบบัของแบบฟอรมนี ้

3. ตนฉบับของแบบฟอรมนี้จะตองสงถึงบริษัทภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2561 

4. กรณีที่มีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบฟอรมและ

ลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกรายแลวรวบรวมเปนชดุเดียวกันตามหลักเกณฑคุณสมบัติของผูถือหุนขอ 3 
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5. กรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการมากกวา 1 รายผูถือหุนตองจัดทํา

แบบฟอรม 1 แบบ ตอกรรมการ 1 คน 

6. กรณีที่ผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อสกุลจะตองแนบหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวพรอมทั้ง

รับรองสําเนาถูกตอง 

7. บริษัทจะตัดสิทธผิูถือหุนที่ใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัตไิม

ครบถวน 


