


เอกสารแนบ 
 

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเ ป็นธรรมและเทา่เ ทียมกนั ซ่ึง เ ป็นส่วนหน่ึงของหลักการ
ก  ากบัดูแลกจิการท่ีดี บริษทั เอ็กโซติค ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จึงได้ก  าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู ้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเ ลือกตั้ง เ ป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า 
เพื่อชว่ยกลัน่กรองให้ไดร้ะเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งแท้จริง  และคัดสรรบุคคลท่ีมี
คณุสมบติัเหมาะสม  

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีจ่ะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั 
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัทและมีสิทธิออกเสียงรวมกนัได้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ  
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ีเสนอวาระการประชมุหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเ ลือกตั้ง เ ป็น
กรรมการบริษทั 

3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 
3.1 เร่ืองท่ีบริษทัจะไมรั่บพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประช ุม มดีงัน้ี  

(1) เร่ืองท่ีก  าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2551 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม1 

                                                                 
1 เร่ืองทีก่  าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2551 ทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ ไดแ้ก ่  
(1)  เป็นเร่ืองทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่  าหนดในวรรคหน่ึง (ผู ถื้อหุ้นราย เ ดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกนัได ้

ไม่น้อยกวา่รอ้ยละห้าของจ านวนหุ้นทีม่ี สิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษัท) 
(2)  เป็นเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบริษทั และขอ้เทจ็จริงที่กล่าวอ้าง โดยผูถื้อหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควร

สงสยัเกีย่วกบัความไม่ปกตขิองเร่ืองดงักล่าว 
(3)  เป็นเร่ืองทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่ริษทัจะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 
(4)  เป็นเร่ืองทีผู่ถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเ ดือนที่ผ่านมา และเ ร่ืองดังกล่าว

ไดร้บัมตสินับสนุนด้วยคะแนนเ สียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออก เ สียงท ั้งหมดของบริษัท เ วน้แต่
ขอ้เทจ็จริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจากข ้อเท็จจริงในขณะที่น าเ สนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุ้นในครั้งกอ่น 

(5)  กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก  ากบัตลาดทนุประกาศก  าหนด 
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(2) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี
ก  ากบัดูแลบริษัท หรือไมเ่ ป็น ไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบัง คับ มติท่ีประช ุมผู้ถือหุ้น และ  
การก  ากบัดูแลกจิการท่ีดีของบริษัท 

(3) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
(4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มลูไมค่รบถว้น หรือไมถู่กต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ หรือไมป่ฎิบัติ

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก  าหนด 
(5) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่บุคคลใดโดยเฉพาะ  

3.2 ขั้นตอนการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุ 
(1) ผู ้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระ การประช ุมสามัญ 

ผูถื้อหุ้น XO ประจ าปี 2559” พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีก  าหนดและน าส่งมายังบริษัท โดย 
ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท า 1 แบบตอ่ 1 เร่ืองท่ีเสนอ 

(2) เลขานุการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองเบ้ืองตน้ หากขอ้มลูไมค่รบถ้วนเลขานุการบริษัทจะ
ด าเนินการแจง้ผูถื้อหุ้นให้ทราบหรือด าเนินการแกไ้ขกอ่นน าเสนอตอ่คณะกร รมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประช ุมผู้ถือหุ้นและเป็นเ ร่ืองท่ี 
ไมเ่ขา้ขา่ยตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.1 ทั้งน้ี ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสุด 

3.3 เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเ ป็นวาระการประช ุม โดยจะแจ้ง 
ในหนังสือนัดประชมุวา่เป็นวาระท่ีก  าหนดโดยผู้ถือหุ้น  

3.4 เร่ืองท่ีไมผ่า่นความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้ง เ ป็นเ ร่ืองเพื่อทราบและชี้ แจงเหตุผลใน 
การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทตอ่ไป 

4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
4.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมคีณุสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัท า “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเ ลือก

เป็นกรรมการบริษทัในการประช ุมสามญัผู้ถือหุ้น  XO ประจ าปี 2559” และ “หนังสือยินยอมของ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอชื่อเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษัท” พร้อมเอกสารหลักฐานท่ี
ก  าหนดและน าสง่มายงับริษทั โดยผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท า 1 แบบตอ่ 1 ชื่อบุคคล 

4.2 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอชื่อเ ป็นกรรมการบริษทัจะตอ้งมีคณุสมบัติและไมม่ลีักษณะตอ้งห้าม ดงัน้ี 
(1) มคีณุสมบัติถูกต้องและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมาย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และนโยบายการก  ากบัดูแลกจิการของบริษัท 
(2) มคีวามรู้และความสามารถท่ีเ ป็นประโยชน์อยา่งส าคญัตอ่ธุรกจิของบริษัท 
(3) ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการบริษทัจดทะเบียนเกนิ 5 บริษทั 

4.3 บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการ
ประชมุ โดยจะแจง้ในหนังสือนัดประชมุวา่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น  
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5. สถานทีจ่ัดส่งเอกสาร 
ผูถื้อหุ้นสามารถสง่แบบเสนอและเอกสารท่ีเกีย่วข้องเป็นจดหมายลงทะเบียนมายงัเลขานุการบริษัท 
ตามท่ีอยู ่ ดงัน้ี 
 เลขานุการบริษทั 
 บริษทั เอ็กโซติค ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) 
 49/42 หมู ่5 ต าบลทุง่สุขลา  
 อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 
หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการมาท่ี pichayada@exoticfoodthailand.com กอ่นสง่ตน้ฉบบัของแบบ
เสนอพร้อมเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง 

mailto:pichayada@exoticfoodthailand.com


แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น XO ประจ าปี 2559 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................................. เป็นผูถ้ือหุน้ของ  
บริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) จ านวน ..................................... หุน้   ที่อยู ่เลขที่ ......................................  
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ............................... อ าเภอ/เขต ...........................................  
จงัหวดั .............................................. โทรศพัท์...................................... โทรสาร................................................ 
E-mail (ถา้มี) ......................................................................................................  

ขา้พเจา้มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี  2559 ดงัน้ี  
เร่ืองที่เสนอ: ............................................................................................................................. .................................. 
วตัถุประสงค์:              [       ] เพ่ือทราบ                     [       ] เพ่ือพิจารณา                       [       ] เพ่ืออนุมตัิ 
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ  ……………………………………………………………………….……....... 
……………………………………………………………………………………………………………….....… 
...………………………………………………………………………………………………………………  และมี
เอกสารประกอบเพ่ือสนบัสนุนขอ้เสนอขา้งตน้ จ านวน ..................... แผน่  

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง 
ทุกประการ และยินยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 
 

                                                             ลงลายมือช่ือ ........................................................ ผูถ้ือหุน้  
                                                                            (........................................................)  
                                                                      วนัที่ ......................................................  
 
หมายเหต:ุ ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานดงัน้ี  

1. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก ่ส าเนาใบหุ้นทีร่บัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือหนังสือรบัรองจากบริษทัหลกัทรพัย์ หรือ
หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรือบริษทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

2. ในกรณีทีผู่ถื้อหุ้นเป็นนิตบิคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิตบิคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจทีล่งนามในแบบฟอร์มน้ี และรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง  

3. ในกรณีทีผู่ถื้อหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. ในกรณีทีผู่ถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค  าน าหน้าชือ่ ชือ่ตวั ชือ่สกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  
และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ในกรณีทีจ่ะเสนอวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระ ให้ใชส้ าเนาแบบฟอร์มน้ี และกรอกขอ้มูลพรอ้มท ัง้ลงลายมือชือ่ 
ให้ครบถว้น



แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น XO ประจ าปี 2559 

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................... เป็นผูถ้ือหุน้ของ 

บริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) จ านวน ......................................... หุน้  ที่อยู ่เลขที่ ........................................... 
ถนน ............................. ต  าบล/แขวง ........................... อ  าเภอ/เขต ................................. จงัหวดั ............................... 
โทรศพัท์ .............................. โทรสาร ............................... E-mail (ถา้มี) ...................................................................  

ขา้พเจา้มีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ………………………….………….……........ 
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักลา่ว ใหค้วาม
ยินยอมแลว้  

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุก
ประการ และยินยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 
 

                                                             ลงลายมือช่ือ .......................................................... ผูถ้ือหุน้  
                                                                                  (.............................................................)  
                                                                      วนัที่ ...........................................................  
 
หมายเหต:ุ ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานดงัน้ี 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก ่ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถูกตอ้งหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์  หรือ
หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรือบริษทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

2. ในกรณีทีผู่ถื้อหุ้นเป็นนิตบิคุคล  ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส า เนาบตัรประจ าตวัประชาชน/
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มน้ี  และรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง  

3. ในกรณีทีผู่ถื้อหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเ ดินทาง (กรณีเ ป็นชาว
ตา่งประเทศ) และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

4. ในกรณีทีผู่ถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค  าน าหน้าชือ่ ชือ่ตวั ชือ่สกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และ
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

5. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิของผูท้ี่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวตัิส่วนตวั ประวตัิการศึกษา 
ประสบการณ์การท  างาน ความสามารถ/ความเชีย่วชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเ ป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการ 
จ านวนหุ้นทีถื่ออยู่ในบริษทั ส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือนิตบิคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้กบับริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ทีเ่ห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา รวมท ัง้ “หนังสือยินยอมของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอ
ชือ่เพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษทั” 
 



หนังสือยินยอมของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษทั 

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ............................... ........................... ที่อยู ่เลขที่.......................................  

ถนน ............................ ต  าบล/แขวง ........................... อ  าเภอ/เขต .............................. จงัหวดั ................................... 
โทรศพัท์ .............................. โทรสาร ............................ E-mail (ถา้มี) ......................................................................  
เป็นบุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัตามที่ นาย/นาง/นางสาว............................................................... 
ไดเ้สนอช่ือนั้น  

ขา้พเจา้รับรองวา่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑ์ที่บริษทัก  าหนด 
รวมทั้งยอมรับการปฏิบติัตามนโยบายการก  ากบัดูแลกจิการของบริษทั 

ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิมาพร้อมน้ี  และไดล้งนามรับรองความ
ถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน...................แผน่ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 

                                                         ลงลายมือช่ือ ............................................................ บุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือ  
                                                                   (..........................................................)  
                                                                       วนัที่ ...........................................................  
 
เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
2. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิของผูท้ี่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวตัิส่วนตวั ประวตัิการศึกษา   

ประสบการณ์การท  างาน ความสามารถ/ความเชีย่วชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเ ป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการ
จ านวนหุ้นทีถื่ออยู่ในบริษทั ส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือนิตบิคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้กบับริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ทีเ่ห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา  


