
ที่  123/2555                                                                  วนัที่ 20 กนัยายน 2555 

 

เร่ือง ขอเชิญผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํป 2556 รวมทั้งการเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนใหทราบวา บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผู

ถือหุนเสนอวาระการประชุมรวมทัง้การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท สําหรับ

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 โดยผูถือหุนสามารถนําเสนอเรื่องตางๆ ไดต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 

2555 – วนัที ่31 ธันวาคม 2555  

ทั้งนี้ บริษทัฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของผูถอืหุนที่มีสิทธิเสนอเรื่อง รวมทั้งกําหนดหลกัเกณฑ

ข้ันตอน ชองทางการเสนอเรือ่งและรายละเอียดที่เกีย่วของอื่นๆ เพื่อใหการปฏิบัติมคีวามโปรงใสและเปนไป

เพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน ซึง่ไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ 

http://www.subsrithai.co.th 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 

 

          ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

        (นายสัมฤทธิ ์ตันติดิลกกุล) 

              กรรมการผูจัดการ 



หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถือหุน 
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทลวงหนา 

 

ขอ 1. วัตถุประสงค 

ดวยบริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัท
จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการคัดเลือกเปน
กรรมการบริษทั เปนการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระในการประชุม 
โดยมีข้ันตอนและวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนและโปรงใส 

ขอ 2. นิยาม 
บริษัท                               หมายถึง   บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษัท        หมายถึง   คณะกรรมการบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
ระเบียบวาระการประชุม  หมายถึง   ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของ บมจ. ทรัพยศรีไทย  
กรรมการที่เปนผูบริหาร   หมายถึง   กรรมการที่เปนสมาชิกของฝายบริหาร 
 

ขอ 3. คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ 

3.1 เปนผูถือหุนของบริษัทซึ่งอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไดโดยมีสัดสวนการถือหุน  
ข้ันต่ําไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด  

3.2 ถือหุนอยางตอเนื่องจนถงึวันทีเ่สนอเรือ่งไมนอยกวา 12 เดือน 

ขอ 4. การจัดทาํขอเสนอระเบียบวาระการประชุม 
4.1  ข้ันตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 ตองกรอกขอมลูในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน
พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน และสงใหคณะกรรมการบริษัทพรอมเอกสารที่เกี่ยวของภายในเวลาที่
กําหนด พรอมเอกสารหลักฐานดังนี้ 

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

(ข) หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 
กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) หรือใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมท้ัง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 



กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคล  
ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) หรือใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนาม
ลงลายมือช่ือดังกลาว พรอมท้ังลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 

4.2  เรื่องท่ีจะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 
1) เรื่องท่ีเปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคล หรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรือ่งท่ีไมเปนประโยชน

ตอการดําเนินงานของบริษัท 
2) เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการหรอืหนวยงานที่

กํากับดูแลบริษัท 
3) เรื่องท่ีขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
4) เรื่องท่ีผูถอืหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแลวในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และเรื่อง

ดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท เวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหมจะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจาก
ขอเท็จจริงในขณะที่นําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งกอน 

5) เรื่องท่ีผูถอืหุนใหขอมูลไมครบถวน หรอืไมถกูตอง หรอืกรณีท่ีบริษัทตองการขอมูลแลวไมสามารถ
ติดตอผูถือหุนที่เสนอได 

6) เรื่องท่ีเปนงานประจํา หรือเปนอํานาจการบรหิารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เวนแตเปนกรณีท่ี
กอใหเกิดความเสียหายอยางมนีัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

ขอ 5. การเสนอรายชื่อกรรมการ 
5.1  ข้ันตอนการเสนอชื่อกรรมการ 

ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 ตองกรอกขอมลูในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปน
กรรมการบริษทั และสงใหคณะกรรมการบริษัทพรอมเอกสารที่เกี่ยวของภายในเวลาที่กําหนด พรอม
เอกสารหลักฐานดังนี้ 

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

(ข) หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 
กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) หรือใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมท้ัง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  



กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคล   
ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) หรือใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนาม
ลงลายมือช่ือดังกลาว พรอมท้ังลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค)   หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ พรอมเอกสารประกอบการ
พิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษาและประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae) ของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 

(ง) เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 

5.2  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 
บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย

ท่ีวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
2) มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความระมัดระวัง และซื่อสัตย 

สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มท่ี สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ      
มีการเตรียมตัวเปนการลวงหนากอนการประชุม มีสวนรวมท่ีสรางสรรคในการประชุม มีความ
ตรงไปตรงมา มีความกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

3) มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัท เชน การบริหาร การบัญชีและการเงิน 
เศรษฐศาสตร การตลาด และกฎหมาย 

4) ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการเกิน 4 บริษัท ในกรณีท่ีเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร และ 6 บริษัท ใน
กรณีท่ีเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

5) มีอายุไมเกิน 72 ป ณ วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

5.3  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการอิสระ 

บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (นับรวมบุคคลท่ี
เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย) 

2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจาํ/ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษทัยอย 



4) ไมมีหรือเคยมคีวามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระหรือผูบริหาร ผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทยอย หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองป 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไม
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบรหิาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริหารจากบรษิัท บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ท้ังนี้ 
ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคลใหรวมถงึการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช
กรรมการอิสระ ผูบริหารหรอืหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึง่เปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเหน็อยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 
ขอ 6. การสงเอกสาร 

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

 

หรือแจงเรือ่งอยางไมเปนทางการที่ Email Address ของเลขานุการบริษัท sumrit@subsrithai.co.th กอนสงตนฉบับ
ของแบบรายการพรอมเอกสารที่เกี่ยวของใหฝายเลขานุการบริษัท 

หากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดท่ี คุณอรนุช คงกัน  โทร. 02-318-5514-5 ตอ 17                             
Email Address:  oinnajit@subsrithai.co.th 
 

ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง 

 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ท้ังนี้ บริษัทจะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณียบน
หนาซองเปนสําคัญ 
 
 
 



ขอ 7. ขั้นตอนการพิจารณา 

1. เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตน ถาขอมูลไมครบถวน เลขานุการบริษัทจะ
ดําเนินการแจงใหผูถือหุนทราบเพื่อดําเนินการแกไข  หากขอมูลครบถวนจะรวบรวมนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมและ/หรือคุณสมบัติ
ของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการที่ผูถอืหุนเสนอ ซึ่งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทตอ
ขอเสนอของผูถือหุนถอืเปนที่สุด 

2. เรื่องท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทจะแจงผูถือหุนภายใน 5 วัน      
ทําการนับแตวันที่ไดรับเอกสาร โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแกไข และสงตนฉบับใหครบถวน
เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพื่อทราบการปดเรื่องภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 

3. เรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบตามขอ 3 เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพื่อ
ทราบการปดเรื่องภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 

4. เรื่องท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจใุนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2556 ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 

 
 
 
  



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

 

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

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

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

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

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

มีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ดังนี ้

ระเบียบวาระทีน่ําเสนอ 

1. ระเบียบวาระที่ 1 ................................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ ..................................................................................................................................................... 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) ................................................................................................................................... 
 

2. ระเบียบวาระที่ 2 ................................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ ..................................................................................................................................................... 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) ................................................................................................................................... 
 

3. ระเบียบวาระที่ 3 ................................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ ..................................................................................................................................................... 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) .................................................................................................................................. 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบฟอรมนี้ หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตองทุกประการ 

และเพื่อเปนหลักฐานขาพเจาจึงไดลงลายมอืช่ือไวเปนสําคัญ ดังนี้ 

 

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

(                                                                        ) 

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

 



หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน 

2. ผูถือหุนสามารถสงแบบฟอรมนี้อยางไมเปนทางการทางโทรสารหมายเลข 02-318-3490 หรอืทาง 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี sumrit@subsrithai.co.th กอนสงตนฉบับของแบบฟอรมนี ้

3. ตนฉบับของแบบฟอรมนี้จะตองสงถงึบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555  เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

4. กรณีท่ีมีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบฟอรมและ

ลงช่ือไวเปนหลักฐานทุกรายแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑคุณสมบัติของผูถือหุนขอ 3 

5. กรณีท่ีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือสกุลจะตองแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวพรอมทั้ง

รับรองสําเนาถกูตอง 

6. บริษัทจะตัดสิทธิผูถือหุนที่ใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรอืไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัติ

ไมครบถวน 

  



แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

 

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

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

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

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

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

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

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัท เพื่อเขารับการคัดเลือกเปน

กรรมการบริษทั และมีหลักฐานการยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อแนบทายนี้ดวย 

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                                   (    )  กรรมการที่เปนผูบริหาร 

(    )  กรรมการตรวจสอบ                            (     )  อื่นๆ 



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

(    )  กรรมการบริษัท                                   (    )  กรรมการที่เปนผูบริหาร 

(    )  กรรมการตรวจสอบ                            (     )  อื่นๆ 

 

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

(    )  กรรมการบริษัท                                   (    )  กรรมการที่เปนผูบริหาร 

(    )  กรรมการตรวจสอบ                            (     )  อื่นๆ 

 

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

(    )  กรรมการบริษัท                                   (    )  กรรมการที่เปนผูบริหาร 

(    )  กรรมการตรวจสอบ                            (     )  อื่นๆ 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบฟอรมนี้ หลักฐานการถือหุน หลักฐานการใหความยินยอม และ

เอกสารประกอบทั้งหมดถูกตองทุกประการ และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงลายมอืช่ือไวเปนสําคัญ ดังนี้ 

 

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

(                                                                        ) 

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

 

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

คัดเลือกเปนกรรมการบริษัทตาม (2) ยินยอมและรับรองวามคุีณสมบัติครบถวนและไมมีลกัษณะตองหามตาม

หลักเกณฑของบริษัท รวมท้ังยอมรับการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเปนหลักฐาน 

ขาพเจาจึงไดลงช่ือไวเปนสําคัญ ดังนี้ 

 

 

............................................................ บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ 

(                                                                    ) 

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

 

 



หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน 

2. ผูถือหุนสามารถสงแบบฟอรมนี้อยางไมเปนทางการทางโทรสารหมายเลข 02-318-3490 หรอืทาง 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี sumrit@subsrithai.co.th กอนสงตนฉบับของแบบฟอรมนี ้

3. ตนฉบับของแบบฟอรมนี้จะตองสงถงึบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

4. กรณีท่ีมีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบฟอรม

และลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกรายแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑคุณสมบัติของผูถือหุนขอ 3 

5. กรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรอืหลายรายเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการมากกวา 1 รายผูถอืหุนตองจัดทํา

แบบฟอรม 1 แบบ ตอกรรมการ 1 คน 

6. กรณีท่ีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือสกุลจะตองแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวพรอมทั้ง

รับรองสําเนาถกูตอง 

7. บริษัทจะตัดสิทธิผูถือหุนที่ใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรอืไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัติ

ไมครบถวน 


