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หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ เสนอเพิม่วาระการประชมุ หรอื เสนอชือ่ 
ผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้ 

วตัถปุระสงค ์

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์ เอ็นเนอรย์ี ่ จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) คํานงึถงึสทิธแิละการปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุราย

อยา่งเทา่เทยีมกนั พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถรับทราบขอ้มลูขา่วสารโดยทัว่ถงึและมสีว่นร่วมในการประชมุ  

ดังนัน้ บรษัิทฯ จงึเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้เสนอเรือ่งทีจ่ะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุม 

ผูถ้อืหุน้ตามทีก่ฎหมายกําหนด หรอืเสนอชือ่ผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้กอ่น

การประชมุผูถ้ือหุน้อันเป็นสว่นหนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) ในเรื่อง

สทิธแิละความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

คณุสมบัตขิองผูถ้อืหุน้ ทีม่สีทิธเิสนอเพิม่วาระการประชมุ หรอื เสนอชือ่ผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะ
ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้กอ่นการประชมุ 

ผูถ้อืหุน้ตอ้งถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

ของบรษัิท ณ วนัทีเ่สนอวาระการประชมุหรอืเสนอชือ่ผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้ 

การเสนอเพิม่วาระการประชมุ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธทิีจ่ะไม่บรรจเุรือ่งดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวาระการประชมุ 

1)  เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัไิมค่รบถว้นตามทีบ่รษัิทกําหนดไวข้า้งตน้  

2)  เรือ่งทีข่ดัตอ่กฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานกํากับดแูลบรษัิท 

หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  

3)  เรือ่งทีเ่กีย่วกับการดําเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิท และขอ้เท็จจรงิทีก่ลา่วอา้งโดยผูถ้อืหุน้มไิดแ้สดงถงึเหต ุ

อนัควรสงสยัเกีย่วกับความไม่ปกตขิองเรือ่งดงักลา่ว 

4)  เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนอือํานาจทีบ่รษัิทจะดําเนนิการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค ์ 

5)  เรือ่งทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กบ่คุคล หรอืกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่โดยเฉพาะเจาะจง  

6)  เรือ่งทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูถ้อืหุน้โดยสว่นใหญ ่ 

7)  เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอขอ้มลูไมค่รบถว้นและไม่สมบรูณ์เพยีงพอในการพจิารณา  

ขัน้ตอนในการพจิารณาของบรษัิท  

 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีบ่รษัิทกําหนดขา้งตน้ สามารถเสนอเพิม่วาระการประชมุลว่งหนา้ตอ่บรษัิท 

โดยใช ้ “แบบขอเสนอเพิม่วาระการประชมุลว่งหนา้” (ตามเอกสารแนบ 1) หรอือาจแจง้ขอ้มลูเบือ้งตน้อยา่งไม่

เป็นทางการโดยการสง่ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิ (E-mail) ไปที ่ info@thaisolarenergy.com กอ่นสง่ตน้ฉบับตอ่

คณะกรรมการบรษัิทภายหลงั โดยผูถ้อืหุน้ตอ้งจัดสง่ตน้ฉบับของเอกสารพรอ้มแนบเอกสารตามทีกํ่าหนดในแบบ

ดงักลา่วมายังบรษัิทภายในวนัที ่15 กมุภาพันธ ์2560   

 ฝ่ายเลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาแบบขอเสนอเพิม่วาระการประชมุลว่งหนา้ ในเบือ้งตน้ เพือ่นําเสนอตอ่ที่

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาตอ่ไป 
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 การเพิม่วาระการประชมุทีผ่่านความเห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทแลว้ บรษัิทจะเสนอเป็นวาระการ

ประชมุเพือ่พจิารณาอนุมัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ตอ่ไป กรณีทีค่ณะกรรมการบรษัิทปฏเิสธ

การบรรจเุรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้เป็นวาระในการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทจะแจง้เป็นเรือ่งเพือ่ทราบในการประชมุ 

ผูถ้อืหุน้ในครัง้นัน้  โดยจะระบเุหตผุลในการปฏเิสธการบรรจเุรือ่งดงักลา่วไวด้ว้ย รวมทัง้ บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้

ทราบเป็นหนังสอื, เว็บไซดข์องบรษัิท และผา่นชอ่งทางของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

การเสนอชือ่ผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ลว่งหนา้กอ่นการประชมุ 

บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี ้ 

1) เป็นบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ มจีรยิธรรม และพรอ้มจะ

อทุศิเวลาในการปฏบิตัหินา้ทีใ่หก้บับรษัิทอยา่งเต็มที ่ 

2) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัตเิป็นไปตามหลักเกณฑ์ขอ้กําหนดของ พระราชบัญญัตมิหาชนจํากัด พระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และนโยบายการกํากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีน  

3) ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ เรือ่งขอ้กําหนดเกีย่วกบักรรมการและ

ผูบ้รหิารของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพย ์ 

ขัน้ตอนในการพจิารณาของบรษัิท  

 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีบ่รษัิทกําหนดขา้งตน้ สามารถเสนอชือ่ผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะไดรั้บการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้กอ่นการประชมุ โดยใช ้ ”แบบขอเสนอชือ่ผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดรั้บการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ” และ “หนังสอืยนิยอมของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เขา้รับการคดัเลอืกเขา้เป็น

กรรมการบรษัิท” (ตามเอกสารแนบ 2)  หรอือาจแจง้ขอ้มลูเบือ้งตน้อย่างไมเ่ป็นทางการโดยการสง่ไปรษณีย์

อเิล็กทรอนกิ (E-mail) ไปที ่ info@thaisolarenergy.com กอ่นสง่ตน้ฉบบัตอ่คณะกรรมการบรษัิทภายหลงั โดย

ผูถ้อืหุน้ตอ้งจัดสง่ตน้ฉบับของเอกสารพรอ้มแนบเอกสารตามทีกํ่าหนดในแบบดงักลา่วมายังบรษัิทภายในวนัที ่15 

กมุภาพันธ ์2560   

 ฝ่ายเลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ เพื่อนําเสนอตอ่ทีป่ระชมุ คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท พจิารณาเป็นลําดบั  

 ผูม้คีุณสมบัตเิหมาะสมทีผ่่านความเห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และที่

ประชุมคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทจะเสนอเป็นวาระการประชมุเพื่อพจิารณาอนุมัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจําปี 2560 ตอ่ไป กรณีการเสนอชือ่บคุคลใดทีไ่มผ่่านความเห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท บรษัิท 

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเป็นหนังสอื, เว็บไซดข์องบรษัิท และ ผา่นชอ่งทางของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

การสง่คําถามลว่งหนา้กอ่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560  
บรษัิทมนีโยบายใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่คําถามลว่งหนา้มายังบรษัิทกอ่นวนัประชมุเพือ่สอบถาม ขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้งกับการประชมุใหญใ่นแตล่ะวาระ หรอืขอ้มูลอืน่ทีส่าํคญัของบรษัิท อนัเป็นสว่นหนึง่ของ นโยบายการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance)  

คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธสิง่คําถามลว่งหนา้กอ่นการประชมุ  
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิททีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 

2560 ซึง่ปรากฏเป็นผูถ้อืหุน้อยูใ่นวนัทีบ่รษัิทกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ และวนัทีใ่ห ้

รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 

2551) โดยวธิปิีดสมุดพักการโอนหุน้กอ่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี  



 Thai Solar Energy Public Company Limited 
บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จาํกดั (มหาชน)   

3199  Maleenont Tower 16th Floor, Rama IV Road, Klongtan, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
Tel.: (66-2) 661-2701                                    Fax.: (66-2) 661-2705 

 

เนือ้หาของคําถาม  
 ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560  

 เป็นขอ้มลูอืน่ทีส่าํคญัของบรษัิท  

ขัน้ตอนการพจิารณาของบรษัิท  
 ผูถ้ือหุน้ที่มีคุณสมบัตคิรบถว้นตามที่บริษัทกําหนดขา้งตน้ สามารถส่งคําถามล่วงหนา้ต่อบรษัิทโดยใช ้

“แบบขอสง่คําถามลว่งหนา้” กอ่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 (ตามเอกสารแนบ 3) และสง่ทาง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่เลขานุการบริษัท  info@thaisolarenergy.com ภายในวันที ่ 

15 กมุภาพันธ ์2560  

 ฝ่ายเลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาในเบือ้งตน้ เพือ่นําเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท หรอืฝายบรหิารใน

การเตรยีมชีแ้จงในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

สถานทีจั่ดสง่เอกสารตน้ฉบับ 

ผูถ้อืหุน้สามารถสง่แบบเสนอและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เป็นจดหมายลงทะเบยีน มายัง  

เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จํากดั (มหาชน) 

3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ช ัน้ 16 

ถนนพระราม 4  แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 
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เอกสารแนบ 1 

แบบขอเสนอเพิม่วาระการประชมุลว่งหนา้ 

 

  วันที.่.................................................. 

 
ขา้พเจา้  นาย / นาง / นางสาว................................................... อาย ุ............ ปี  สัญชาต.ิ............ เป็นผูถ้อืหุน้ ของ 

บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จาํกดั (มหาชน)  จํานวน ................................หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ ................ ของจํานวน

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท 

อยูบ่า้นเลขที.่...................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

โทรศัพท.์................................................ E-mail ...................................................... 

 

มคีวามประสงคข์อเสนอเพิม่วาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560  ซึง่เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอ 

เพือ่ทราบ / เพือ่อนุมัต ิ/ เพือ่พจิารณา  ดังนี ้

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

โดยมวัีตถปุระสงคแ์ละเหตผุลทีค่วรเพิม่วาระ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

พรอ้มนีม้เีอกสารประกอบเพือ่สนับสนุนขอ้เสนอขา้งตน้ จํานวน ............... แผน่ 

 

ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลักฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งและเป็นจรงิทกุประการ และยนิยอม

ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลักฐานดังกลา่วได ้เพือ่เป็นหลักฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

  ............................................................ ผูถ้อืหุน้ 

  (        ) 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณา 

1. หลักฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่สําเนาใบหุน้ทีรั่บรองสําเนาถกูตอ้ง หรอื หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์หรอื หลักฐานอืน่จาก

ตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอื บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม เป็นผูล้งนามในแบบฟอรม์นี ้ และตอ้งแนบสําเนาหนังสอืรับรอง 

นติบิคุคล (ไมเ่กนิ 1 เดอืน) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของ

กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มกีารแกไ้ขคํานําหนา้ชือ่ ชือ่สกลุ จะตอ้งแนบสําเนาหลักฐานการเปลีย่นแปลงดังกล่าวพรอ้มทัง้รับรองสําเนา

ถกูตอ้ง 

5. กรณทีีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพิม่วาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระ ขอใหจั้ดทําแบบขอเสนอ  1 ใบ ตอ่ 1 วาระการประชมุ 
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เอกสารแนบ 2 

แบบขอเสนอชือ่ผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะไดรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 

  วันที.่.................................................. 

 
ขา้พเจา้  นาย / นาง / นางสาว................................................... อาย ุ............ ปี  สัญชาต.ิ............ เป็นผูถ้อืหุน้ ของ 

บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จาํกดั (มหาชน)  จํานวน ................................หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ ................ ของจํานวน

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท 

อยูบ่า้นเลขที.่...................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

โทรศัพท.์................................................ E-mail ...................................................... 

 

มคีวามประสงคข์อเสนอชือ่ นาย / นาง / นางสาว ........................................................................................................ 

เขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท ไทย โซลา่ร ์ เอ็นเนอรย์ี ่ จํากัด (มหาชน) โดยบคุคลดังกลา่วใหค้วามยนิยอม

แลว้ ตามหลักฐานหนังสอืยนิยอมทีส่ง่มาพรอ้มนี ้ 

ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลักฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งและเป็นจรงิทกุประการ และยนิยอม

ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลักฐานดังกลา่วได ้เพือ่เป็นหลักฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

  ............................................................ ผูถ้อืหุน้ 

  (        ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณา 

1. หลักฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่สําเนาใบหุน้ทีรั่บรองสําเนาถกูตอ้ง หรอื หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์หรอื หลักฐานอืน่จาก

ตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอื บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม เป็นผูล้งนามในแบบฟอรม์นี ้ และตอ้งแนบสําเนาหนังสอืรับรอง 

นติบิคุคล (ไมเ่กนิ 1 เดอืน) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของ

กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มกีารแกไ้ขคํานําหนา้ชือ่ ชือ่สกลุ จะตอ้งแนบสําเนาหลักฐานการเปลีย่นแปลงดังกล่าวพรอ้มทัง้รับรองสําเนา

ถกูตอ้ง 

5. ขอใหจั้ดทําแบบขอเสนอ  1 ใบ ต่อ 1 ชือ่บคุคล 
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เอกสารแนบ 2 

หนังสอืยนิยอมของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเขา้เป็นกรรมการบรษัิท 
 

  วันที.่.................................................. 

 
ขา้พเจา้  นาย / นาง / นางสาว................................................... อาย ุ ............ ปี  สัญชาต.ิ............ อยูบ่า้นเลขที่

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท.์................................................ E-mail ...................................................... 

 

เป็นบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการบรษัิท ตามที ่นาย / นาง / นางสาว ................................................................. 

ไดเ้สนอชือ่นัน้   

ขา้พเจา้ยนิยอมและรับรองวา่มคีณุสมบัตคิรบถว้นและไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามหลักเกณฑท์ีบ่รษัิทกําหนด รวมทัง้ยอมรับการ

ปฏบัิตติามนโยบายการกํากับดูแลกจิการ 

 

พรอ้มนี ้ ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคณุสมบัตมิาพรอ้มนี ้ และไดล้งนามรับรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ ทกุหนา้ 

จํานวน ................. หนา้   และเพือ่เป็นหลักฐานขา้พเจา้จงึไดล้งชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

 

  ............................................. บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ 

  (                         ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณา 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ พรอ้ม

รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

2. เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคณุสมบัตขิองผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ ไดแ้ก ่ประวัตสิว่นตัว ประวัตกิารศกึษา ประสบการณ์การ

ทํางาน ความสามารถ/ความเชีย่วชาญ รายชือ่บรษัิทอืน่ทีบ่คุคลดังกลา่วเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิาร จํานวนหุน้ทีถ่อือยูใ่นบรษัิท 

สว่นไดเ้สยีกับบรษัิทและบรษัิทยอ่ยของบรษัิท หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้กับบรษัิท ทีอ่ยูท่ ีต่ดิตอ่ได ้และขอ้มลูอืน่ๆ ที่

เห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณา 
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เอกสารแนบ 3 

แบบขอสง่คําถามลว่งหนา้ 
 

  วันที.่.................................................. 

 
ขา้พเจา้  นาย / นาง / นางสาว................................................... อาย ุ............ ปี  สัญชาต.ิ............ เป็นผูถ้อืหุน้ ของ 

บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จาํกดั (มหาชน)  จํานวน ................................หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ ................ ของจํานวน

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท 

อยูบ่า้นเลขที.่...................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

โทรศัพท.์................................................ E-mail ...................................................... 

 

ขอสง่คําถามลว่งหนา้กอ่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ดังนี ้

 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

 

  ............................................. ผูถ้อืหุน้ 

  (                         ) 

 


