
 

 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเป็นรูปธรรมในกำรให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกำร
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวำระที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทอย่ำงแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร และในวันก ำหนดรำยชื่อผู้ชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อก ำหนด
สทิธิในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น 

2.2 ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอำจเป็นผู้ถือ
หุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้  

ข้อ 3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

 คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 
ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้ 

(1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมำย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกับ
ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ของบริษัท 
(2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ 
(3) เร่ืองที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร ทั้งนี้ จะไม่จ ำกัดกำรน ำเสนอข้อแนะน ำ
ที่เป็นประโยชน์จำกผู้ถือหุ้น 
(4) เร่ืองที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นเร่ืองที่แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึง
ควำมผิดปกติ 
(5) เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 
(6) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ และได้รับมติ
สนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เว้นแต่ข้อเท็จจริง
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ในเร่ืองดังกล่ำวได้เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
(7) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
(8) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 2 
(9) เร่ืองอื่นที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวำระ 

ข้อ 4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังนี้ 

(1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย ซึ่งไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(2) ไม่เคยถูกจ ำคุกจำกกำรตัดสินซึ่งเป็นที่สุดของศำล ที่เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเจตนำทุจริต 
(3) ไม่เคยถูกไล่ออกหรือถูกโยกย้ำยจำกต ำแหน่งจำกหน่วยงำนรำชกำรในคดีทุรจิตต่อหน้ำที่ 
(4) เป็นผู้มีจริยธรรมทำงวิชำชีพและชีวิตส่วนตัว 
(5) มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 พระรำขบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำน
รำชกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลบริษัท หรือไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 
(6) มีควำมรับผิดชอบและมีเวลำอย่ำงเพียงพอส ำหรับกำรปฏิบัติภำรกิจของกรรมกำรบริษัท 
รวมถึงสำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรได้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ข้อ 5. ขั้นตอน / วิธีการพิจารณา 

5.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2.  

(2) ต้องจัดท ำหนังสือเสนอวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร โดยใช้ “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ 

เป็นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563” (เอกสำรที่ส่งมำด้วย 1) พรอ้มเอกสำร

หลักฐำนที่เก่ียวข้องอย่ำงครบถว้นและสมบูรณ์  

(3) ในเบื้องต้น เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม/กลั่นกรองข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดและ 

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นต่อไป 

(4) เร่ืองที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนังสือ 

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับเรื่องที่ไม่ผำ่นควำมเห็นชอบ

จำกคณะกรรมกำรบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบพร้อมชี้แจงเหตุผลต่อไป 

5.2 การเสนอชื่อกรรมการ 

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2.  

(2) ต้องจัดท ำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำร 
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โดยใช้ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือ

หุ้นประจ ำปี 2563” (เอกสำรที่ส่งมำด้วย 2) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำ

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร” (เอกสำรที่ส่งมำด้วย 3) โดยมีเอกสำรประกอบดังนี้ 

- หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ 

หลักฐำนอ่ืน จำกบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ ตลท. 

- หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 

- เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก ่กำรศึกษำและประวัติกำรท ำงำน

ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท (ถ้ำมี) 

(3) ในเบื้องต้น เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำควำมถูกต้อง ครบถว้นของข้อมูล และคุณสมบัติ 

ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอ

คณะกรรมกำรสรรหำและคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

(4) บุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะได้รับกำรบรรจุชื่อในระเบียบวำระ 

กำรประชุม พรอ้มทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

(5) บุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ 

พรอ้มชี้แจงเหตุผลหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททันทีหรือในวันท ำกำรถัดไป ผ่ำนช่องทำง

เผยแพรข่องตลำดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกคร้ังในวันประชุมผู้ถือ

หุ้น 

ข้อ 6. ช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 

ส่งต้นฉบับของแบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

(เอกสำรที่ส่งมำด้วย 1), แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำร

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 (เอกสำรที่ส่งมำด้วย 2) และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับ

กำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร (เอกสำรที่ส่งมำด้วย 3) พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่บริษัท

ก ำหนดให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำร

พิจำรณำ โดยส่งไปที่ เลขานุการบริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 184 

ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

 ทั้งนี้ สำมำรถส่งอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำง Email Address: mattana@eforl-aim.com 

ก่อนก็ได้ 

หำกมีข้อสงสัยประกำรใด สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท 
โทรศัพท์ 02 434 2748-9 ต่อ 118 และ 121 

mailto:mattana@eforl-aim.com
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     เอกสารที่ส่งมาด้วย 1  

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

1. ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว _______________________________________________ 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน __________________________ หุ้น 
อยู่บ้ำนเลขที่_____________ถนน____________________ต ำบล/แขวง_____________________ 
อ ำเภอ/เขต_____________จังหวัด______________หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ__________________ 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน __________________________ E-mail (ถ้ำมี)_______________ 

2. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ดังนี้ 
2.1 ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ คือ ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

โดยมีวัตถุประสงค์ หรือเหตุผล ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2.2 ข้อเสนอเพื่อทรำบ คือ ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

โดยมีวัตถุประสงค์ หรือเหตุผล ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

และมีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จ ำนวน________แผ่น 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในเอกสำรที่ส่งมำด้วย 1 นี้ หลักฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบ
ทั้งหมดถูกต้องทุกประกำร และเพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส ำคัญ ดังนี้ 

 
______________________________ผู้ถือหุ้น 
(_____________________________) 
วันที่ __________________________ 
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หมายเหตุ 

1. หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอ่ืน จำกตลำดหลักทรัพย์ฯ 
หรือบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ จะต้องแนบ
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงชื่อในแบบขอ
เสนอนี้ พรอ้มรับรองส ำเนำถูกต้อง 
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอวำระ ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น
วำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนและรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน 
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอวำระมำกกว่ำ 1 วำระ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดท ำเอกสำร 1 แบบ 
ต่อ 1 วำระ 
4. บริษัทจะไม่พิจำรณำผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้ หรือมี
คุณสมบัติไม่ครบถว้น 
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กรุณาส่ง 
เลขานุการบริษัท 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
 

 (แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563) 
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     เอกสารที่ส่งมาด้วย 2  

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

1. ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ________________________________________เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน ____________________________________ หุ้น 
อยู่บ้ำนเลขที่ _____________ ถนน ______________________ต ำบล/แขวง___________________
อ ำเภอ/เขต _____________ จังหวัด ______________หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ__________________
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน _________________ E-mail (ถ้ำมี)__________________________ 

2. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื่อ นำย/นำง/นำงสำว______________________________
เป็นกรรมกำรบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) และได้แนบแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรพร้อมเอกสำรประกอบ จ ำนวน ______________ แผ่น โดยบุคคลดังกล่ำวให้
ควำมยินยอมและรับรองข้อควำมที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร” (เอกสำรที่ส่งมำด้วย 3) 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในเอกสำรที่ส่งมำด้วย 2 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 และเอกสำรประกอบทั้งหมดถูกต้องทุก
ประกำร และเพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส ำคัญ ดังนี้ 

______________________________ ผู้ถือหุ้น 
(_____________________________) 
วันที่ _____________________________ 

3. ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว _______________________________________ยินยอมให้
เสนอชื่อขำ้พเจ้ำตำมขอ้ 2. ข้ำงต้น และเป็นบุคคลที่ได้รับกำรรับรองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี
ลักษณะต้องหำ้มตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท และรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอ
ชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และเอกสำรประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประกำร รวมทั้งยอมรับกำรปฏิบัติ
ตำมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส ำคัญ ดังนี้ 

______________________________ บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
(_____________________________) 
วันที่ __________________________ 
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หมายเหตุ 

1. หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอ่ืนจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ 
หรือบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ จะต้องแนบ
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงชื่อในแบบขอ
เสนอนี้ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอก "แบบขอเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563" (เอกสำรที่
สิ่งมำด้วย 2) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน  
3. บริษัทจะไม่พิจำรณำผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้ หรือมี
คุณสมบัติไม่ ครบถว้น 
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กรุณาส่ง 
เลขานุการบริษัท 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
 

                                                          (แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น 
                                                            กรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563) 
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     เอกสารที่ส่งมาด้วย 3  

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล  (1) ภำษำไทย _____________________________________________________ 
           (2) ภำษำอังกฤษ ___________________________________________________ 

2. วันเดือนปีเกิด _________________________ ปัจจุบันอำยุ ____________________________ ปี 
    (โปรดแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน) 
3. สัญชำติ _____________________________________________________________________ 
4. สถำนภำพ (   )  โสด  (   )  สมรส  (   )  หย่ำร้ำง 
    (1) คู่สมรสชื่อ – ชื่อสกุล   (ภำษำไทย)   ______________________________________________  
    (ภำษำอังกฤษ) _____________________________________________ 
    (2) มีบุตร _____________________________________________ คน คือ 

4.1 ชื่อ – ชื่อสกุล (ภำษำไทย)  

                  (ภำษำอังกฤษ)  

 วัน/เดือน/ปีเกิด  

 สถำนที่ท ำงำน  

 ต ำแหน่ง  

4.2 ชื่อ – ชื่อสกุล (ภำษำไทย)  

                  (ภำษำอังกฤษ)  

 วัน/เดือน/ปีเกิด  

 สถำนที่ท ำงำน  

 ต ำแหน่ง  

4.2 ชื่อ – ชื่อสกุล (ภำษำไทย)  

                  (ภำษำอังกฤษ)  

 วัน/เดือน/ปีเกิด  

 สถำนที่ท ำงำน  

 ต ำแหน่ง  

5. (1) สถำนที่ท ำงำน ชื่อบริษัท _______________________________________________________ 
    เลขที่ ______________ ตรอก/ซอย _______________________ ถนน ____________________ 
  ต ำบล/แขวง _________________ อ ำเภอ/เขต _________________ จังหวัด ________________ 
  โทรศัพท์ ___________________________ อีเมล์ (ถ้ำมี) ________________________________ 
  (2) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ____________ ตรอก/ซอย ________________ ถนน _________________ 
   ต ำบล/แขวง _________________ อ ำเภอ/เขต _________________ จังหวัด ________________ 
   โทรศัพท์ ___________________________ อีเมล์ (ถ้ำมี) ________________________________ 
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6. คุณสมบัติตำมวิชำชีพ 
   (1) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (โปรดแนบหลักฐำนทำงกำรศึกษำ)  
    ชื่อสถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ        ชื่อคุณวุฒิและสำขำวิชำเอก       ปีที่ส ำเร็จ 
_________________________  ______________________________  ___________________ 
_________________________  ______________________________  ___________________ 
_________________________  ______________________________  ___________________ 
   (2) ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจนถึงปัจจุบัน 
           ชื่อหลักสูตร                           ผู้จัดหลักสูตร                 ปีที่เข้ำร่วม 
_________________________  ______________________________  ___________________ 
_________________________  ______________________________  ___________________ 
_________________________  ______________________________  ___________________ 

7. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจนถึงปัจจุบัน 
    ชื่อสถำนที่ท ำงำน       ประเภทธุรกิจ            ต ำแหน่งงำน          ตั้งแต่ 25__ ถึง 25 __ 
           (รวม ____ ปี) 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 
_________________________________________________________  ___________________ 

8. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนในต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 



 

 12 

9. กำรถือหุ้นในบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ ____________ (วันที่ได้รับกำรเสนอชื่อ) 
จ ำนวน __________________ หุ้น 
นอกจำกนั้น คูส่มรส ถือหุ้น _________________________________ หุ้น 
บุตร (1) ________________________ ถือหุ้น ___________________ หุ้น 
   (2) ________________________ ถือหุ้น ___________________ หุ้น 
   (3) ________________________ ถือหุ้น ___________________ หุ้น 
10. มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำรบริษัท ดังนี้ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
11. ประวัติกำรฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด ำเนินคดี (เวน้แต่ควำมผิดลหุโทษ) 
     ศำล   สถำนะ            คดี      ข้อหำหรือ    ทุนทรัพย์  ผลคดี 

  (โจทก์/จ ำเลย/ผู้ร้อง) (แพ่ง/อำญำ/ลม้ละลำย)  ฐำนควำมผิด 
________ ________________ __________________ _____________ _________ __________ 
________ ________________ __________________ _____________ _________ __________ 
12. กำรมีส่วนได้เสียทำงตรงและทำงอ้อมกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องที่เป็น
คูส่ัญญำ (ในกรณีมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสีย
พรอ้มจ ำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
13. วิสัยทัศน์ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
14. วิสัยทัศน์เก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
15. ข้อมูลอื่นที่ส ำคัญที่จะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

ข้ำพเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว ___________________________________________ บุคคลที่
ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ขอรับรองว่ำ รำยละเอียดในแบบ
ประวัติข้ำงต้นนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเอกสำรประกอบที่ยื่นมำพร้อมนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

 
______________________________ บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
(_____________________________) 
วันที่ __________________________ 


