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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 

หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมกำรล่วงหน้ำ 

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของผู้ถือหุ้นและเพ่ือให้เป็นไป

ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรที่มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้นก่อนกำรประชุม

ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่ำเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำ

บรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก ำหนด  

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในกำรเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำที่

ประสงค์จะเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวำระกำรประชุมและหรือเสนอชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำ ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อย

ละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้ และต้อง

ถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรือเสนอชื่อกรรมกำร 

ข้อ 3. กำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวำระกำรประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สำมำรถเสนอเรื่องเพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระ

กำรประชุม โดย กรอก แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (เอกสำรแนบ 1) (ส่วนท้ำย

ของหลักเกณฑ์นี้) พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ส่งเป็นจดหมำยลงทะเบียนถึงบริษัท 

ภำยในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558  ตำมท่ีอยู่ดังนี้ 

เลขำนุกำรบริษัท  

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน)  เลขที่ 184  ถนนรำชวิถี แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด 

กรุงเทพมหำนคร 10700 โทร: 02-8830871-9 FAX: 02-8835051 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสามารถส่งส าเนาแบบเสนอเรื่อง

เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.3 มาทาง E-mail: mattana@eforl-aim.com ก่อน แล้วส่ง

ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาทางจดหมายลงทะเบียนภายหลังได้  
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กรณีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอวำระผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอกข้อมูลใน เอกสารแนบ 1 และลงชื่อไว้

เป็นหลักฐำนแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้

เป็นวำระกำรประชุม 

(1) เรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ
ควำมไม่ปกติในเรื่องดังกล่ำว 
(2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 
(3) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตำมข้อ 2 หรือให้ข้อมูลหรือเอกสำรหลักฐำนไม่
ครบถ้วน ไม่เพียงพอ 
(4) เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ข้อบังคับทำงกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
(5) เรื่องซึ่งตำมปกติกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้
ด ำเนินกำรก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมทุกครั้ง 
(6) เรื่องที่บริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว 
(7) เรื่องทีซ่้ ำกับเรื่องที่ได้เสนอมำก่อนแล้ว 
(8) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ 
(9) กรณีอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

ข้อ 4. ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 
คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบภำยในเดือนมีนำคม 2558 โดย

เรื่องท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในค ำบอกกล่ำวเรียกประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นต่อไป 

ข้อ 5. กำรเสนอชื่อกรรมกำร 
 5.1 คุณสมบัติและลักษณะของกรรมกำร 

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
(1) มีอำยุไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์ 
(2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด, กฎหมำยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 
(3) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำมระมัดระวังด้วย ควำมซื่อสัตย์ 
สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มท่ี มีอำยุที่ เหมำะสม มีสุขภำพแข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สำมำรถ



3 
 

เข้ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรเตรียมตัวเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นอย่ำงดี มี
ส่วนร่วมที่สร้ำงสรรค์ในกำรประชุม มีควำมตรงไปตรงมำ มีควำมกล้ำหำญในกำรแสดงควำมคิดเห็นในที่
ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติกำรท ำงำน และจริยธรรมที่ดีงำม  
(4) มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ส ำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำร
แพทยส์ุขภำพและควำมงำม วิทยำศำสตร์ กำรบริหำรรัฐกิจ เศรษฐศำสตร์ กำรบัญชี กำรตลำด กำรเงิน 
กำรคลัง และกฎหมำย 
(5) ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทหลำยแห่งในขณะเดียวกัน 

5.2 ขั้นตอนกำรเสนอชื่อกรรมกำร 
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 ต้องจัดท ำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรต่อ

คณะกรรมกำร โดยใช้ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (เอกสำรแนบ 2) (ส่วนท้ำยของหลักเกณฑ์

นี้) พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ส่งเป็นจดหมำยลงทะเบียนถึงบริษัท ภำยใน

วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 ตำมที่อยู่ดังนี้  

เลขำนุกำรบริษัท  

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน)  เลขที่ 184  ถนนรำชวิถี แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด 

กรุงเทพมหำนคร 10700 โทร : 02-8830871-9 FAX: 02-8835051 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อกรรมการสามารถ ส่งส าเนา แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น

กรรมกำร (เอกสำรแนบ 2) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ก าหนดไว้ใน

ข้อ 5.3 มาทาง E-mail: mattana@eforl-aim.com ก่อน แล้วส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาทาง

จดหมายลงทะเบียนภายหลังได้  

5.3 เอกสำรหลักฐำนที่ต้องแนบมำพร้อมแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

และหรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร  

(1) หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 2  หัวข้อคุณสมบัติผู้ถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัท

หลักทรัพย์ หรือ หลักฐำนอ่ืนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(2) หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 
(3) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและ ประวัติกำรท ำงำน (Curriculum 
Vitae) ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
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(4) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อ
คณะกรรมกำรผู้ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลในเอกสำรแนบ 2 ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน
และผู้ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพำะในส่วนที่ (1) และ (2) ของเอกสำรแนบ 2 ให้ครบถ้วน
และลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนทุกรำยแล้วรวบรวมเอกสำรแนบ 2 และหลักฐำนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรำย
เป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมกำรหรืออำจส่งส ำเนำเอกสำรก่อนส่งต้นฉบับตำมมำภำยหลังได้ 
(5) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำเอกสำรแนบ 2 ต่อกรรมกำร 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน
ให้ครบถ้วน และแนบหลักฐำนตำม (1) – (3) ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรทุกคนด้วย หรือ
อำจส่งส ำเนำเอกสำรก่อนส่งต้นฉบับตำมมำภำยหลังได้ 

5.4 เกณฑ์และข้ันตอนกำรพิจำรณำ 

 5.4.1 หำกผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขำนุกำรบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภำยใน
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 หำกผู้ถือหุ้นไม่ด ำเนินกำรแก้ไข เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อ
ทรำบกำรปิดเรื่อง 
 5.4.2 หำกบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 
5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมกำรมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 2 เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ง 
ผู้ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิดเรื่องภำยในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 
 5.4.3 กรณีไม่เข้ำข่ำยตำม (5.3.1) หรือ (5.3.2) เลขำนุกำรบริษัทจะรวมรวมเสนอคณะกรรมกำร
บริษัทในกำรประชุมเดือนกุมภำพันธ์ 2558 
 5.4.4 คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อตำม 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท เว้นแต่คณะกรรมบริษัทจะพิจำรณำเป็นอย่ำงอ่ืน 
 5.4.5 บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจุรำยชื่อในระเบียบวำระกำร 
ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรและบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบมติคณะกรรมกำรทันทีหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือในวันท ำ
กำรถัดไปของกำรประชุมพร้อมทั้งแจ้งผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Website ของ
บริษัทที ่http://www.eforl-aim.com และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย 
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เอกสำรแนบ 1 
 

แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
 
(1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว ______________________________________________________ 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน __________________________ หุ้น 
อยู่บ้ำนเลขท่ี_____________ถนน____________________ต ำบล/แขวง_____________________ 
อ ำเภอ/เขต_____________จังหวัด______________หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ__________________ 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน __________________________ E-mail (ถ้ำมี) ______________ 
(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี _______________ 
เรื่อง _______________________________________________________________________ 
(3) โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจำรณำ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
ซึ่งมีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จ ำนวน _____________แผ่น 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในเอกสำรแนบ 1 นี้ หลักฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเติม 
ถูกต้องทุกประกำร 
และเพ่ือเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส ำคัญ ดังนี้ 

______________________________ ผู้ถือหุ้น 
(_____________________________) 
วันที่ __________________________ 
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กรุณำส่ง 
      เลขำนุกำรบริษัท 
           บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 
               เลขที่ 184 ถนนรำชวิถี แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700 
 
                                                      (แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี ) 
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      เอกสำรแนบ 2  
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร 
 
(1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว ________________________________________เป็นผู้ถือหุ้นของ 
บริษัท อี ฟอร์  แอล เอม จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน ___________________ หุ้น 
อยู่บ้ำนเลขท่ี _____________ ถนน ________________________ต ำบล/
แขวง________________________อ ำเภอ/เขต _____________ จังหวัด ______________หมำยเลข
โทรศัพท์มือถือ_______________________หมำยเลข 
โทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน _________,________________ E-mail (ถ้ำมี)______________________ 
(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื่อนำย/นำง/นำงสำว____________________________อำยุ ______ ป ี
เป็นกรรมกำร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) (ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
หลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ พร้อมเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและประวัติกำรท ำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรอง
ควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จ ำนวน________________แผ่น 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในเอกสำรแนบ 2 นี้ หลักฐำนกำรถือหุ้น หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำร
ประกอบ ทั้งหมดถูกต้องทุกประกำร และเพ่ือเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส ำคัญ ดังนี้ 
 

______________________________ ผู้ถือหุ้น 
 (_____________________________) 
 

วันที่ _____________________________ 
(3) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว _______________________________________บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
เป็นกรรมกำรตำม (2) ยินยอมและรับรองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น 
รวมทั้งยอมรับกำรปฏิบัติตำมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทและเพ่ือเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็น
ส ำคัญ ดังนี้ 
 
______________________________ บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
(_____________________________) 
วันที่ __________________________ 
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กรุณำส่ง 
       เลขำนุกำรบริษัท 
           บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 
             เลขที่ 184 ถนนรำชวิถี แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700 
      

                                                                         (แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร) 


