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บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและช่ือกรรมการลวงหนา 

ขอ 1. วัตถุประสงค 

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนและเพ่ือใหเปนไป

ตามหลักการบริหารกิจการท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ดังนั้นกอนการประชุม

ผูถือหุน บริษัทจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องท่ีผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนเพ่ือพิจารณา

บรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด  

ขอ 2. คุณสมบัติของผูถือหุน 

ผูถือหุนท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและชื่อกรรมการลวงหนาท่ี

ประสงคจะเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมและหรือเสนอชื่อกรรมการลวงหนา ตองถือหุนไมนอยกวารอย

ละ 5 ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได และตอง

ถือหุนในวันท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ 

ขอ 3. การเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุวาระการประชุม 

ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 ของหลักเกณฑนี้ สามารถเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระ

การประชุม โดย กรอก แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน (เอกสารแนบ 1) (สวนทาย

ของหลักเกณฑนี้) พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของอยางครบถวนสมบูรณสงเปนจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท 

ภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2560  ตามท่ีอยูดังนี้ 

เลขานุการบริษัท  

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)  เลขท่ี 184  ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 10700 โทร: 02-8830871-9 ตอ 210 FAX: 02-8835051 

หมายเหตุ : ผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสามารถสงสําเนาแบบเสนอเรื่อง

เพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน (เอกสารแนบ 1) พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของอยาง

ครบถวนสมบูรณ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 5.3 มาทาง E-mail: mattana@eforl-aim.com กอน แลวสง

ตนฉบับเอกสารดังกลาวมาทางจดหมายลงทะเบียนภายหลังได  

mailto:mattana@eforl-aim.com
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กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอวาระผูถือหุนทุกรายตองกรอกขอมูลในเอกสารแนบ 1 และลงชื่อไว

เปนหลักฐานแลวรวบรวมสงเปนชุดเดียวกัน 

เพ่ือใหการดําเนินการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมบรรจุเรื่องดังตอไปนี้

เปนวาระการประชุม 

(1) เรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดยท่ีขอเท็จจริงมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับ

ความไมปกติในเรื่องดังกลาว 

(2) เรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได 

(3) เรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวน ตามขอ 2 หรือใหขอมูลหรือเอกสารหลักฐานไม

ครบถวน ไมเพียงพอ 

(4) เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ขอบังคับทางการ หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือไม

เปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

(5) เรื่องซ่ึงตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถือหุนและบริษัทได

ดําเนินการกําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้ง 

(6) เรื่องท่ีบริษัทไดดําเนินการแลว 

(7) เรื่องท่ีซํ้ากับเรื่องท่ีไดเสนอมากอนแลว 

(8) เรื่องท่ีเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 

(9) กรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ขอ 4.ข้ันตอนการพิจารณา 

คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหทราบภายในเดือนมีนาคม 2561 โดย

เรื่องท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเปนวาระการประชุมในคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญ

ผูถือหุนตอไป 

ขอ 5.การเสนอช่ือกรรมการ 

 5.1 คุณสมบัติและลักษณะของกรรมการ 

บุคคลท่ีไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและตองไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

(1) มีอายุไมเกิน 65 ป บริบูรณ 

(2) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(3) มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซ่ือสัตย 

สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มท่ี มีอายุท่ี เหมาะสม มีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจท่ีสมบูรณ สามารถ
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เขาประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ มีการเตรียมตัวเปนการลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มี

สวนรวมท่ีสรางสรรคในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ี

ประชุม และ/หรือ เปนนักธุรกิจท่ีมีชื่อเสียง ประวัติการทํางาน และจริยธรรมท่ีดีงาม  

(4) มีความรูความสามารถท่ีสําคัญตอธุรกิจของบริษัท ไดแก ธุรกิจเก่ียวกับอุปกรณและเครื่องมือทางการ

แพทยสุขภาพและความงาม วิทยาศาสตร การบริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี การตลาด การเงิน 

การคลัง และกฎหมาย 

(5) ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน 

5.2 ข้ันตอนการเสนอช่ือกรรมการ 

(1) ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 ตองจัดทําหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการตอ

คณะกรรมการ โดยใชแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ (เอกสารแนบ 2) (สวนทายของหลักเกณฑ

นี้) พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของอยางครบถวนสมบูรณสงเปนจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท ภายใน

วันท่ี 30 ธันวาคม 2560 ตามท่ีอยูดังนี้ 

เลขานุการบริษัท  

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)  เลขท่ี 184  ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 10700 โทร: 02-8830871-9ตอ 210 FAX: 02-8835051 

หมายเหตุ : ผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอชื่อกรรมการสามารถสงสําเนาแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปน

กรรมการ (เอกสารแนบ 2) พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของอยางครบถวนสมบูรณ ตามท่ีกําหนดไวใน

ขอ 5.3 มาทาง E-mail: mattana@eforl-aim.com กอน แลวสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาทาง

จดหมายลงทะเบียนภายหลังได  

5.3 เอกสารหลักฐานท่ีตองแนบมาพรอมแบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน

และหรือแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ  

(1) หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑในขอ 2  หัวขอคุณสมบัติผูถือหุนไดแก หนังสือรับรองจากบริษัท

หลักทรัพย หรือ หลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(2) หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

(3) เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษาและ ประวัติการทํางาน (Curriculum 

Vitae) ของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ 
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(4) ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 เสนอบุคคลเพ่ือเปนกรรมการตอ

คณะกรรมการผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลในเอกสารแนบ 2 ใหครบถวนพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน

และผูถือหุนรายท่ี 2 เปนตนไปกรอกขอมูลเฉพาะในสวนท่ี (1) และ (2) ของเอกสารแนบ 2 ใหครบถวน

และลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกรายแลวรวบรวมเอกสารแนบ 2 และหลักฐานการถือหุนของผูถือหุนทุกราย

เปนชุดเดียวกันเสนอตอคณะกรรมการหรืออาจสงสําเนาเอกสารกอนสงตนฉบับตามมาภายหลังได 

(5) ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 เสนอบุคคลเพ่ือเปน

กรรมการมากกวา 1 คน ผูถือหุนตองจัดทําเอกสารแนบ 2 ตอกรรมการ 1 คน พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน

ใหครบถวน และแนบหลักฐานตาม (1) – (3) ของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทุกคนดวย หรือ

อาจสงสําเนาเอกสารกอนสงตนฉบับตามมาภายหลังได 

5.4 เกณฑและข้ันตอนการพิจารณา 

 5.4.1 หากผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทจะแจงผูถือหุนภายใน

วันท่ี 20 มกราคม 2561 หากผูถือหุนไมดําเนินการแกไข เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพ่ือ

ทราบการปดเรื่อง 

 5.4.2 หากบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 

5.1 หรือผูถือหุนท่ีเสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2 เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจง 

ผูถือหุนเพ่ือทราบการปดเรื่องภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2561 

 5.4.3 กรณีไมเขาขายตาม (5.3.1) หรือ (5.3.2) เลขานุการบริษัทจะรวมรวมเสนอคณะกรรมการ

บริษัทในการประชุมเดือนกุมภาพันธ 2561 

 5.4.4 คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อตาม 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เวนแตคณะกรรมบริษัทจะพิจารณาเปนอยางอ่ืน 

 5.4.5 บุคคลท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการ 

ประชุมผูถือหุนพรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการและบุคคลท่ีไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบมติคณะกรรมการทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทํา

การถัดไปของการประชุมพรอมท้ังแจงผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, Website ของ

บริษัทท่ี http://www.eforl-aim.com และแจงท่ีประชุมผูถือหุนอีกครั้งในวันประชุมดวย 
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เอกสารแนบ 1 

 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 

(1) ขาพเจานาย/นาง/นางสาว ______________________________________________________ 

เปนผูถือหุนของบริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) จํานวน __________________________ หุน 

อยูบานเลขท่ี_____________ถนน____________________ตําบล/แขวง_____________________ 

อําเภอ/เขต_____________จังหวัด______________หมายเลขโทรศัพทมือถือ__________________ 

หมายเลขโทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน __________________________ E-mail (ถามี)______________ 

(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป _______________ 

เรื่อง _______________________________________________________________________ 

(3) โดยมีขอเสนอเพ่ือพิจารณา______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

และมีขอมูลประกอบท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณา (เชน ขอเท็จจริง หรือเหตุผล เปนตน) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน _____________แผน 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในเอกสารแนบ 1 นี้ หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม 

ถูกตองทุกประการ 

และเพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังนี้ 

______________________________ ผูถือหุน 

(_____________________________) 

วันท่ี __________________________ 
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กรุณาสง 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 184 ถนนราชวิถี แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

 

 (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนประจําป ) 
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      เอกสารแนบ 2 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ 

 

(1) ขาพเจานาย/นาง/นางสาว ________________________________________เปนผูถือหุนของ 

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)  จํานวน ___________________ หุน 

อยูบานเลขท่ี _____________ ถนน ________________________ตําบล/

แขวง________________________อําเภอ/เขต _____________ จังหวัด ______________หมายเลข

โทรศัพทมือถือ_______________________หมายเลข 

โทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน _________,________________ E-mail (ถามี)______________________ 

(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว____________________________อายุ ______ ป

เปนกรรมการบริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม

หลักเกณฑของบริษัทและมีหลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อพรอมเอกสารประกอบการ

พิจารณาดานคุณสมบัติไดแกการศึกษาและประวัติการทํางานและเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดลงชื่อรับรองความ

ถูกตองไวแลวทุกหนาจํานวน________________แผน 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในเอกสารแนบ 2 นี้หลักฐานการถือหุนหลักฐานการใหความยินยอมและเอกสาร

ประกอบท้ังหมดถูกตองทุกประการและเพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญดังนี้ 

 

______________________________ ผูถือหุน 

(_____________________________) 

 

วันท่ี _____________________________ 

(3) ขาพเจานาย/นาง/นางสาว _______________________________________บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ

เปนกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑขางตน

รวมท้ังยอมรับการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทและเพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปน

สําคัญดังนี้ 

 

______________________________ บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

(_____________________________) 

วันท่ี __________________________ 
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กรุณาสง 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 184 ถนนราชวิถี แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

 

                                                                         (แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ) 


