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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ 

ด้วยบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  บริษัทจึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจำรณำเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  เพื่อบรรจุ
เป็นระเบียบวำระในกำรประชุม เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีกำรพิจำรณำที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำขึ้น 
ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวำระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่ำงแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมมำ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  

ข้อ 2. นิยาม 
บริษัท   หมำยถึง   บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
คณะกรรมการบริษัท หมำยถึง   คณะกรรมกำรบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมการ  หมำยถึง   กรรมกำรบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ระเบียบวาระการประชุม หมำยถึง   ระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีของ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย  

จ ำกัด (มหำชน) 
 

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีจ่ะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการบริษัท 

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอำจเปน็ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันได้โดยมสีัดส่วนกำรถือหุ้นขั้นต่ ำ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

3.2 ต้องถือหุ้นตำมสัดส่วนที่ก ำหนดในข้อ 3.1 ในวันที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรือเสนอชื่อกรรมกำร 
3.3 ต้องถือหุ้นตำมสัดส่วนที่ก ำหนดในข้อ 3.1 ในวันที่ปิดสมุดทะเบยีนหรือวันที่คณะกรรมกำรก ำหนดเพื่อ

ก ำหนดสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นในปีนัน้ 
อนึ่ง หำกบริษัทตรวจสอบรำยชือ่ผู้ถือหุ้นในวันที่ปิดสมุดทะเบยีนหรือวันที่คณะกรรมกำรก ำหนดเพื่อก ำหนด

สิทธิในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปนีั้น (ตำมคุณสมบัติของผูถ้ือหุ้นตำมข้อ 3.3) แล้วไม่พบชือ่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ที่ถือหุ้นครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในข้อ 3.1 แต่วำระกำรประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมกำร ได้ถูกบรรจุ
ในวำระเบียบวำระกำรประชุมแล้วนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พจิำรณำวำระกำรประชุมที่เสนอ หรือไม่น ำเสนอชื่อ
บุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ำนนัน้ให้ที่ประชุมพิจำรณำ 

 



2 
 

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
4.1  ขั้นตอนกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3 ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ถือหุ้น
พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน และส่งให้คณะกรรมกำรบริษัทพรอ้มเอกสำรที่เก่ียวข้องภำยในเวลำที่ก ำหนด 
พร้อมเอกสำรหลักฐำนดังนี ้

(ก) หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 และ 3.2 ได้แก่ หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำก
บริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  หรือ 
ส ำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(ข) หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือใบต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง  

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

- ส ำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองควำมถูกต้องโดยบุคคล     
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตรำส ำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือใบต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มีอ ำนำจลงนำม
ลงลำยมือชื่อดังกล่ำว พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(ค) เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท 
 

4.2  เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นระเบยีบวำระกำรประชุม 

1) เร่ืองที่ก ำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551       
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ 

(1) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่ำวอ้ำงโดยผู้ถือหุ้น
มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับควำมไม่ปกติของเร่ืองดังกล่ำว 

(2) เป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมที่ประสงค์ 

(3) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแล้วในรอบสิบสองเดือนที่
ผ่ำนมำและเรื่องดังกล่ำวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทเว้นแต่ข้อเท็จจริงในกำรน ำเสนอคร้ังใหม่จะได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกข้อเท็จจริงในขณะที่น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน 

(4) กรณีอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ หรือเร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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3) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎระเบียบตำ่งๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่
ก ำกับดูแลบริษทั 

4) เร่ืองที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 

5) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่บริษัทต้องกำรข้อมูลแล้วไม่สำมำรถติดต่อ
ผู้ถือหุ้นที่เสนอได ้

6) เร่ืองที่บริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว 

ข้อ 5. การเสนอรายชื่อกรรมการ 

5.1  ขั้นตอนกำรเสนอชื่อกรรมกำร 
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3 ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็น
กรรมกำรบริษัท และส่งให้คณะกรรมกำรบริษัทพร้อมเอกสำรที่เก่ียวข้องภำยในเวลำที่ก ำหนด พร้อมเอกสำร
หลักฐำนดังนี ้

(ก) หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 และ 3.2 ได้แก่ หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำก
บริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  หรือ 
ส ำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(ข) หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือใบต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง  

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

- ส ำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองควำมถูกต้องโดยบุคคลผู้มี
อ ำนำจลงลำยมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตรำส ำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือใบต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มีอ ำนำจลงนำม
ลงลำยมือชื่อดังกล่ำว พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(ค) หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอชื่อ พร้อมเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำดำ้นคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและประวัติกำรท ำงำน (Curriculum Vitae) ของ
บุคคลที่ได้รบักำรเสนอชื่อ 

(ง) เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท 
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5.2  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำร 
บุคคลที่ได้รบัเสนอชื่อเปน็กรรมกำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญตัิบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยที่ว่ำ

ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 
2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบัติหนำ้ที่กรรมกำรด้วยควำมระมัดระวัง และซื่อสตัย์ 

สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่ สำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ      
มีกำรเตรียมตัวเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม มีส่วนร่วมที่สรำ้งสรรค์ในกำรประชุม มีควำม
ตรงไปตรงมำ มีควำมกลำ้ที่จะแสดงควำมคิดเห็นในทีป่ระชุม 

3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เป็นประโยนช์อย่ำงส ำคัญต่อธุรกิจของบริษัท เช่น กำรบริหำร กำรบัญชีและ
กำรเงิน เศรษฐศำสตร์ กำรตลำด และกฎหมำย 

4) ไม่ควรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทหลำยแห่งในขณะเดียวกัน 
5) มีอำยุไม่เกิน 72 ปี ณ วันที่ได้รบัแต่งตั้ง 

 
5.3  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรอิสระ 

บุคคลที่ได้รบัเสนอชื่อเปน็กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 

1) ถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (นับรวมบุคคลที่
เก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์) 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน หรือที่ปรึกษำที่ได้รบั
เงินเดือนประจ ำ/ผู้มีอ ำนำจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง  
เว้นแต่จะได้พน้จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกวำ่สองปี 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะทีเ่ป็นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พีน่้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บรหิำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เปน็หรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระหรือผู้บริหำร ผู้ที่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เวน้แต่จะได้พน้จำกกำรมีลักษณะดังกลำ่วมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำสองป ี

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของส ำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมผีู้สอบบัญชีของบริษทั บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จำกกำรมีลักษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองป ี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นทีป่รึกษำกฎหมำย หรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับคำ่บริหำรจำกบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ ใน
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กรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชพีเปน็นิตบิุคคลให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่
กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำรหรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้จำก
กำรมีลักษณะดังกลำ่วมำแล้วไมน่้อยกว่ำสองปี 

7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ   
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

8) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
 
ข้อ 6. การส่งเอกสาร 

ผู้ถือหุ้นส่งแบบรำยกำรและเอกสำรที่เก่ียวข้องให้เลขำนุกำรบริษัท ตำมที่อยู่ ดังนี้ 
เลขานุการบริษัท 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

หรือแจ้งเรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรที่ Email Address ของเลขำนุกำรบริษัท Limly.T-Praphas@subsrithai.co.th 
ก่อนส่งต้นฉบบัของแบบรำยกำรพร้อมเอกสำรที่เก่ียวข้องให้ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั 

หำกท่ำนมีข้อสงสยัประกำรใด สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ คุณอรนุช คงกัน  โทร. 02-318-5514-5 ต่อ 115                             
Email Address:  oinnajit@subsrithai.co.th 
 
 

ระยะเวลำในกำรยื่นเรื่อง 

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันที่ตำมตรำประทับไปรษณีย์บน
หน้ำซองเป็นส ำคัญ 
 
ข้อ 7. ขั้นตอนการพิจารณา 

1. เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องต้น ถ้ำข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขำนุกำรบริษัทจะ
ด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข   

2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขำนุกำรบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภำยใน 5 วันท ำกำรนับ
แต่วันที่ได้รับเอกสำร โดยหำกผู้ถือหุ้นไม่ด ำเนินกำรแก้ไข และส่งต้นฉบับให้ครบถ้วนเลขำนุกำรบริษัทจะส่ง
หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิดเร่ืองภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2564 

3. หำกข้อมูลครบถ้วน เลขำนุกำรบริษัทจะรวบรวมน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดย 
3.1 กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

- คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุม ซึ่งค ำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรบริษัทต่อข้อเสนอของผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด 
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- เร่ืองที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

3.2 กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท 

- คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ได้กำรเสนอชื่อตำมหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำเพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป เว้นแต่
คณะกรรมกำรสรรหำหรือคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำเป็นอย่ำงอื่น 

- บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจุรำยชื่อในระเบียบวำระกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

4. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบตำมข้อ 3 เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นที่เสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมกำรเพื่อทรำบกำรปิดเร่ืองภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2564 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ...................................................... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน)  
ทะเบียนหุ้นเลขที่ ............................................................... รวมจ ำนวน ............................................................... หุ้น 
อยู่บ้ำนเลขที่ ................................... ถนน .................................................... ต ำบล/แขวง .......................................... 
อ ำเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ......................................... หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ............................. 
หมำยเลขโทรศัพท์บำ้น/ที่ท ำงำน ........................................... E-mail (ถ้ำมี) ............................................................. 

มีควำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชมุสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ดังนี ้

ระเบียบวาระที่น าเสนอ 
1. ระเบียบวำระที่ 1 ................................................................................................................................................. 

เหตุผลที่เสนอ ...................................................................................................................................................... 
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ................................................................................................................................... 
 

2. ระเบียบวำระที่ 2 ................................................................................................................................................. 
เหตุผลที่เสนอ ....................................................................................................................................................... 
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ................................................................................................................................... 
 

3. ระเบียบวำระที่ 3 ................................................................................................................................................. 
เหตุผลที่เสนอ ...................................................................................................................................................... 
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) .................................................................................................................................. 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบฟอร์มนี้ หลักฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประกำร 
และเพื่อเป็นหลักฐำนขำ้พเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ ดังนี้ 

 

........................................................................ ผู้ถือหุ้น 

(                                                      ) 
วันที่ ................................................................... 
 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐำนกำรถือหุ้น 

2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบฟอร์มนีอ้ย่ำงไม่เปน็ทำงกำรทำงโทรสำรหมำยเลข 02-318-3490 หรือทำงจดหมำย

อิเล็กทรอนิกส์ที่ Limly.T-Praphas@subsrithai.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มนี ้
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3. ต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้จะต้องส่งถึงบริษัทภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2563  เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2564 

4. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระกำรประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอกแบบฟอร์มและลง

ชื่อไว้เป็นหลักฐำนทุกรำยแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตำมหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นข้อ 3 

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อสกุลจะต้องแนบหลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกลำ่วพร้อมทั้ง

รับรองส ำเนำถูกต้อง 

6. บริษัทจะตัดสิทธผิู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัตไิม่

ครบถ้วน 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 

(1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ...................................................... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน)  
ทะเบียนหุ้นเลขที่ ................................................................ รวมจ ำนวน ........................................................ หุ้น 
อยู่บ้ำนเลขที่ ................................. ถนน ................................................... ต ำบล/แขวง ........................................ 
อ ำเภอ/เขต .................................... จังหวัด ................................... หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ................................ 
หมำยเลขโทรศัพท์บำ้น/ที่ท ำงำน .................................................. E-mail (ถ้ำมี) .................................................. 

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื่อ นำย/นำง/นำงสำว .......................................................................................... 
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มลีักษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำร
บริษัท และมีหลักฐำนกำรยนิยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชือ่แนบท้ำยนี้ด้วย 
เหตุผลที่เสนอ ........................................................................................................................................................ 

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

...................................................................................................................................................................................... 
โดยมีประวัตโิดยย่อ ดังนี ้
วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................... อำยุ ...................................... ปี เพศ.......................................... 
ถือหุ้น บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน ................................. หุ้น 

ประวัติการศึกษา 

วุฒิกำรศึกษำ สำขำวชิำหลัก สถำบนักำรศึกษำ 

   

   
   

   
   

 

 
ประสบการ์การท างาน 

ช่วงเวลำ ชื่อสถำนทีท่ ำงำน ประเภทธุรกิจ ต ำแหน่ง 
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รายชื่อบริษัทที่ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ เป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน: 

ชื่อบริษัท 
(โปรดระบุหำกเป็นบริษัทจดทะเบียน) 

ระบุต ำแหน่งกำรเป็นกรรมกำร/
ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือหุ้น ประเภทธุรกิจ 
 

    

    
    

    
    

    

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบฟอร์มนี้ หลักฐำนกำรถือหุ้น หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำร

ประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประกำร และเพื่อเป็นหลักฐำน ขำ้พเจ้ำจึงไดล้งลำยมือชื่อไว้เปน็ส ำคัญ ดังนี้ 

 

........................................................................ ผู้ถือหุ้น 

(                                                               ) 
วันที่ ................................................................... 

 

(3) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว .......................................................................... บุคคลที่ได้รับเสนอชือ่เพื่อเข้ำรับกำร

คัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทตำม (2) ยินยอมและรับรองวำ่มีคณุสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม

หลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งยอมรับกำรปฏิบัติตำมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐำน 

ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เปน็ส ำคัญ ดังนี้ 

............................................................ บุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชือ่ 

(                                                              ) 
วันที่ ............................................................. 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐำนกำรถือหุ้น 

2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบฟอร์มนีอ้ย่ำงไม่เปน็ทำงกำรทำงโทรสำรหมำยเลข 02-318-3490 หรือทำงจดหมำย

อิเล็กทรอนิกส์ที่ Limly.T-Praphas@subsrithai.co.t ก่อนส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้ 
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3. ต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้จะต้องส่งถึงบริษัทภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2564 

4. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอรำยชื่อบุคคลเป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอกแบบฟอร์มและ

ลงชื่อไว้เปน็หลักฐำนทุกรำยแลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกันตำมหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นข้อ 3 

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอรำยชื่อบุคคลเปน็กรรมกำรมำกกว่ำ 1 รำยผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำ

แบบฟอร์ม 1 แบบ ต่อกรรมกำร 1 คน 

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อสกุลจะต้องแนบหลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกลำ่วพร้อมทั้ง

รับรองส ำเนำถูกต้อง 

7. บริษัทจะตัดสิทธผิู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัตไิม่

ครบถ้วน 


