


หลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้ง 
เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 
1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทั เอก็โซติค ฟู้ ด จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้น
เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้า 
เพื่อช่วยกลัน่กรองให้ได้ระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอย่างแทจ้ริง และคดัสรรบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสม  

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีจ่ะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท 
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ีเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั 

3. หลกัเกณฑ์และข้ันตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 
3.1 เร่ืองท่ีบริษทัจะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดงัน้ี 

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

                                                           
1 เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ไดแ้ก่  
(1)  เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง (ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัได ้

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั) 
(2)  เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าวอา้ง โดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุอันควร

สงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
(3)  เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค ์
(4)  เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผา่นมา และเร่ืองดงักล่าว

ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่
ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจากขอ้เท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังก่อน 

(5)  กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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(2) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

(3) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
(4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือไม่ปฎิบติั

ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 
(5) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

3.2 ขั้นตอนการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

XO ประจ าปี 2561” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนดและน าส่งมายงับริษทั โดยผูถื้อหุ้นตอ้ง
จดัท า 1 แบบต่อ 1 เร่ืองท่ีเสนอ 

(2) เลขานุการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองเบ้ืองตน้ หากขอ้มูลไม่ครบถว้นเลขานุการบริษทัจะ
ด าเนินการแจง้ผูถื้อหุ้นให้ทราบหรือด าเนินการแกไ้ขก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและเป็นเร่ืองท่ี 
ไม่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.1 ทั้งน้ี ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

3.3 เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะแจง้ใน
หนงัสือนดัประชุมวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้ 

3.4 เร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษทัจะแจง้เป็นเร่ืองเพื่อทราบและช้ีแจงเหตุผลใน 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป 

4. หลกัเกณฑ์และข้ันตอนการเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
4.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัท า “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือก

เป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น XO ประจ าปี 2561” และ “หนงัสือยินยอมของ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษทั” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ี
ก าหนดและน าส่งมายงับริษทั โดยผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า 1 แบบต่อ 1 ช่ือบุคคล 

4.2 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 
(1) มีคุณสมบติัถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมาย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
(2) มีความรู้และความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อยา่งส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั 
(3) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั 

4.3 บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะไดรั้บการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการประชุม 
โดยจะแจง้ในหนงัสือนดัประชุมวา่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ 
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5. สถานทีจั่ดส่งเอกสาร 
ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายงัเลขานุการบริษทั 
ตามท่ีอยู ่ดงัน้ี 
 เลขานุการบริษทั 
 บริษทั เอก็โซติค ฟู้ ด จ  ากดั (มหาชน) 
 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 
 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10330 
หรืออาจส่งเร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการมาท่ี secretary@exoticfoodthailand.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ
เสนอพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

mailto:pichayada@exoticfoodthailand.com


แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น XO ประจ าปี 2561 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................................. เป็นผูถื้อหุน้ของ  
บริษทั เอก็โซติค ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) จ านวน ..................................... หุน้   ท่ีอยู ่เลขท่ี ............................................  
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ............................... อ าเภอ/เขต .................................................  
จงัหวดั .............................................. โทรศพัท.์..................................... โทรสาร..................................................... 
E-mail (ถา้มี) ......................................................................................................  

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ดงัน้ี  
เร่ืองท่ีเสนอ: ............................................................................................................................................................. 
วตัถุประสงค:์              [       ] เพ่ือทราบ                     [       ] เพ่ือพิจารณา                       [       ] เพ่ืออนุมติั 
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ  ……………………………………………………………………….……....... 
……………………………………………………………………………………………………………….....… 
...……………………………………………………………………………………………………………… และมี
เอกสารประกอบเพ่ือสนบัสนุนขอ้เสนอขา้งตน้ จ านวน ..................... แผน่  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้ งหมดถูกต้อง 
ทุกประการ และยินยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

 

                                                             ลงลายมือช่ือ ........................................................ ผูถื้อหุน้  
                                                                            (........................................................)  
                                                                      วนัท่ี ......................................................  
 

หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัน้ี  
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุ้นท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือหนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐาน

อ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีลงนามในแบบฟอร์มน้ี และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
3. ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส า เนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และ

รับรองส าเนาถูกตอ้ง  
ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติม 
1. ในกรณีท่ีจะเสนอวาระการประชุมมากกวา่ 1 วาระ ให้ใชส้ าเนาแบบฟอร์มน้ี และกรอกขอ้มูลพร้อมทั้งลงลายมือช่ือให้

ครบถว้น 
2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายคนรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนกรอกแบบฟอร์มน้้ีคนละ 1 ใบพร้อม

ลงนาม จากนั้นรวบรวมเป็นชุดเดียวกนัและน าส่งบริษทั 



แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษทั 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น XO ประจ าปี 2561 

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................... เป็นผูถื้อหุน้ของ 

บริษทั เอก็โซติค ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) จ านวน ......................................... หุน้  ท่ีอยู ่เลขท่ี ........................................... 
ถนน ............................. ต าบล/แขวง ........................... อ  าเภอ/เขต ................................. จงัหวดั ............................... 
โทรศพัท ์.............................. โทรสาร ............................... E-mail (ถา้มี) ...................................................................  

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ………………………….………….……........ 
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั เอ็กโซติค ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าว ให้ความ
ยินยอมแลว้  

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุก
ประการ และยินยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

 

                                                             ลงลายมือช่ือ .......................................................... ผูถื้อหุน้  
                                                                                  (.............................................................)  
                                                                      วนัท่ี ...........................................................  
 

หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัน้ี 
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุน้ท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งหรือหนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐาน

อ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล  ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีลงนามในแบบฟอร์มน้ี และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส า เนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และ

รับรองส าเนาถูกตอ้ง  
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ ประวติัส่วนตัว ประวติัการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษทัท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการ 
จ านวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษทั ส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษทั ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้และ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา รวมทั้ง “หนงัสือยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษทั” 

ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติม 
1. ในกรณีท่ีจะเสนอวาระการประชุมมากกวา่ 1 วาระ ใหใ้ชส้ าเนาแบบฟอร์มน้ี และกรอกขอ้มูลพร้อมทั้งลงลายมือช่ือให้

ครบถว้น 
2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายคนรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้ผูถื้อหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มน้้ีคนละ 1 ใบ

พร้อมลงนาม จากนั้นรวบรวมเป็นชุดเดียวกนัและน าส่งบริษทั 



หนังสือยนิยอมของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เข้ารับการคัดเลอืกเข้าเป็นกรรมการบริษัท 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .......................................................... ท่ีอยู ่เลขท่ี.......................................  
ถนน ............................ ต าบล/แขวง ........................... อ  าเภอ/เขต .............................. จงัหวดั ................................... 
โทรศพัท ์.............................. โทรสาร ............................ E-mail (ถา้มี) ......................................................................  
เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัตามท่ี นาย/นาง/นางสาว............................................................... 
ไดเ้สนอช่ือนั้น  

ขา้พเจา้รับรองว่ามีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนด 
รวมทั้งยอมรับการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 

ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัมาพร้อมน้ี  และไดล้งนามรับรองความ
ถกูตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน...................แผน่ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 

                                                         ลงลายมือช่ือ ............................................................ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  
                                                                   (..........................................................)  
                                                                       วนัท่ี ...........................................................  
 
เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ ได้แก่ ประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษา  

ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษทัท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการ
จ านวนหุน้ท่ีถืออยูใ่นบริษทั ส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษทั ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้และ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา  


