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หลักเกณฑก์ารใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ เสนอเพิม่วาระการประชมุ หรอื เสนอชือ่ผูท้ี่
มคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้ 

 

วัตถปุระสงค ์

บรษัิท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) คํานึงถงึสทิธแิละการปฏบัิตติ่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่า
เทยีมกันพรอ้มเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถรับทราบขอ้มลูขา่วสารโดยท่ัวถงึและมสีว่นร่วมในการประชมุ  

ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเรื่องที่จะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุม 
ผูถ้ือหุน้ตามที่กฎหมายกําหนดหรือเสนอชือ่ผูท้ี่มีคุณสมบัตเิหมาะสมที่จะไดร้ับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อน
การประชมุผูถ้อืหุน้อันเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) ในเรือ่งสทิธิ
และความเทา่เทยีมกันของผูถ้อืหุน้ 

คุณสมบัตขิองผูถ้ือหุน้ที่มสีทิธเิสนอเพิม่วาระการประชุมหรือเสนอชือ่ผูม้ีคุณสมบัตเิหมาะสมที่จะ
ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้กอ่นการประชมุ 

ผูถ้ือหุน้ตอ้งถือหุน้และมีสทิธอิอกเสยีงรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจํานวนหุน้ที่มีสทิธอิอกเสียงทัง้หมดของ
บรษัิท ณ วันทีเ่สนอวาระการประชมุหรอืเสนอชือ่ผูม้คีณุสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้ 

 

1.  การเสนอเพิม่วาระการประชมุ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธทิีจ่ะไมบ่รรจุเรือ่งดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชมุ 

1)  เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบัตไิมค่รบถว้นตามทีบ่รษัิทกําหนดไวข้า้งตน้  
2)  เรือ่งที่ขัดต่อกฎหมาย ขอ้บังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานกํากับดูแลบรษัิท 

หรอืไมเ่ป็นไปตามวัตถปุระสงค ์ขอ้บังคับ มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  
3)  เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกจิปกติของบรษัิท และขอ้เท็จจรงิที่กล่าวอา้งโดยผูถ้ือหุน้มิไดแ้สดงถึงเหต ุ

อันควรสงสยัเกีย่วกับความไม่ปกตขิองเรือ่งดังกลา่ว 
4)  เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออํานาจทีบ่รษัิทจะดําเนนิการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค ์ 
5)  เรือ่งทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กบ่คุคลหรอืกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่โดยเฉพาะเจาะจง  
6)  เรือ่งทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้โดยสว่นใหญ ่ 
7)  เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอขอ้มลูไมค่รบถว้นและไม่สมบรูณ์เพยีงพอในการพจิารณา  

ขัน้ตอนในการพจิารณาของบรษัิท  

 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบัตคิรบถว้นตามทีบ่รษัิทกําหนดขา้งตน้ สามารถเสนอเพิม่วาระการประชมุล่วงหนา้ต่อบรษัิท 
โดยใช ้“แบบขอเสนอเพิม่วาระการประชมุล่วงหนา้” (เอกสารแนบ 1) หรอือาจแจง้ขอ้มูลเบือ้งตน้อยา่งไม่เป็น
ทางการโดยการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก (E-mail) ไปที่ info@thaisolarenergy.com ก่อนส่งตน้ฉบับต่อ
คณะกรรมการบรษัิทภายหลัง โดยผูถ้ือหุน้ตอ้งจัดส่งตน้ฉบับของเอกสารพรอ้มแนบเอกสารตามที่กําหนดใน
แบบดังกลา่วมายังบรษัิทภายในวันที ่31 ธันวาคม 2562   

 ฝ่ายเลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาแบบขอเสนอเพิม่วาระการประชมุล่วงหนา้ในเบือ้งตน้ เพือ่นําเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาตอ่ไป 

 การเพิม่วาระการประชมุทีผ่่านความเห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทแลว้ บรษัิทจะเสนอเป็นวาระการ
ประชมุเพือ่พจิารณาอนมุัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 ต่อไป กรณีทีค่ณะกรรมการบรษัิทปฏเิสธ
การบรรจุเรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้เป็นวาระในการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทจะแจง้เป็นเรือ่งเพือ่ทราบในการประชมุ
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ผูถ้อืหุน้ในครัง้นัน้ โดยจะระบเุหตุผลในการปฏเิสธการบรรจุเรือ่งดังกลา่วไวด้ว้ย รวมทัง้บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบเป็นหนังสอื, เว็บไซดข์องบรษัิทและผา่นชอ่งทางของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
  

2.  การเสนอชือ่ผูม้คีณุสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ลว่งหนา้กอ่นการประชมุ 

บคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่ตอ้งมคีณุสมบัต ิดังนี้  

1) เป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิของบรษัิท มคีวามซือ่สัตยส์จุรติ มจีรยิธรรมและพรอ้ม

จะอทุศิเวลาในการปฏบัิตหินา้ทีใ่หกั้บบรษัิทอยา่งเต็มที ่ 

2) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัตเิป็นไปตามหลักเกณฑ์ขอ้กําหนดของพระราชบัญญัตมิหาชนจํากัด พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละนโยบายการกํากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีน  

3) ไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องขอ้กําหนดเกี่ยวกับกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพย ์ 

ขัน้ตอนในการพจิารณาของบรษัิท  

 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบัตคิรบถว้นตามที่บรษัิทกําหนดขา้งตน้ สามารถเสนอชือ่ผูท้ี่มคีุณสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะไดร้ับ
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้กอ่นการประชมุ โดยใช ้”แบบขอเสนอชือ่ผูท้ีม่คีุณสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะไดร้ับ
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” (เอกสารแนบ 2/1) และ “หนังสอืยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เพือ่เขา้รับ
การคัดเลอืกเขา้เป็นกรรมการบรษัิท” (เอกสารแนบ 2/2) หรอือาจแจง้ขอ้มูลเบือ้งตน้อย่างไม่เป็นทางการโดย
การส่งไปรษณียอ์เิล็กทรอนิก (E-mail) ไปที่ info@thaisolarenergy.com ก่อนส่งตน้ฉบับต่อคณะกรรมการ
บรษัิทภายหลัง โดยผูถ้ือหุน้ตอ้งจัดส่งตน้ฉบับของเอกสารพรอ้มแนบเอกสารตามที่กําหนดในแบบดังกล่าว
มายังบรษัิทภายในวันที ่31 ธันวาคม 2562 

 ฝ่ายเลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณากล่ันกรองในเบือ้งตน้ เพือ่นําเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท พจิารณาเป็นลําดับ  

 ผูม้คีณุสมบัตเิหมาะสมทีผ่่านความเห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทจะเสนอเป็นวาระการประชมุเพือ่พจิารณาอนุมัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2563 ต่อไป กรณีการเสนอชือ่บุคคลใดที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท 
บรษัิท จะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบเป็นหนังสอื, เว็บไซดข์องบรษัิท และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

3.  การสง่คําถามลว่งหนา้กอ่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563  
บรษัิทมนีโยบายใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่คําถามล่วงหนา้มายังบรษัิทกอ่นวันประชมุเพือ่สอบถามขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การประชมุใหญใ่นแต่ละวาระหรอืขอ้มลูอืน่ทีสํ่าคัญของบรษัิทอันเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายการกํากับดูแลกจิการที่
ด ี(Good Corporate Governance)  

คณุสมบัตขิองผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธสิง่คําถามลว่งหนา้กอ่นการประชมุ  
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2563 
ซึง่ปรากฏเป็นผูถ้อืหุน้อยูใ่นวันทีบ่รษัิทกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้  

เนื้อหาของคําถาม  
 ตอ้งเกีย่วขอ้งกับวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563  
 เป็นขอ้มลูอืน่ทีสํ่าคัญของบรษัิท  
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ขัน้ตอนการพจิารณาของบรษัิท  
 ผูถ้อืหุน้ที่มคีุณสมบัตคิรบถว้นตามที่บรษัิทกําหนดขา้งตน้ สามารถส่งคําถามล่วงหนา้ต่อบรษัิทโดยใช ้“แบบ

ขอส่งคําถามล่วงหนา้” ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2563 (ตามเอกสารแนบ 3) และส่งทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่เลขานุการบริษัท info@thaisolarenergy.com ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

 ฝ่ายเลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาในเบือ้งตน้เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทหรอืฝายบรหิารในการ
เตรยีมชีแ้จงในวันประชมุผูถ้อืหุน้ 
 

สถานทีจ่ัดสง่เอกสารตน้ฉบับ 

ผูถ้อืหุน้สามารถสง่แบบเสนอและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเป็นจดหมายลงทะเบยีน มายัง  

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
725 อาคารเมโทรโพลศิ ช ัน้ 19 ถนนสุขมุวทิ   
แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 
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เอกสารแนบ 1 

แบบขอเสนอเพิม่วาระการประชมุลว่งหนา้ 
 

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

 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว................................................... อาย ุ............ ปี  สัญชาต.ิ............ เป็นผูถ้อืหุน้ ของ บรษิทั 
ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จํากดั (มหาชน)  จํานวน ................................หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ ................ ของจํานวนสทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษัิท 
อยูบ่า้นเลขที.่........................................................................................................................................................ 
โทรศัพท.์................................................ E-mail ...................................................... 
 
มคีวามประสงคข์อเสนอเพิม่วาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563  ซึง่เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอ 
เพือ่ทราบ / เพือ่อนุมัต ิ/ เพือ่พจิารณา  ดังนี้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
โดยมวัีตถปุระสงคแ์ละเหตผุลทีค่วรเพิม่วาระ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
พรอ้มนี้มเีอกสารประกอบเพือ่สนับสนุนขอ้เสนอขา้งตน้ จํานวน ............... แผ่น 
 
ขา้พเจา้ ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้หลักฐานการถอืหุน้และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกตอ้งและเป็นจรงิทุกประการและยนิยอมให ้
บรษัิทเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลักฐานดังกลา่วไดเ้พือ่เป็นหลักฐานขา้พเจา้จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
  ............................................................ ผูถ้อืหุน้ 
  (        ) 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณา 
1. หลักฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ สําเนาใบหุน้ทีรั่บรองสําเนาถูกตอ้ง หรอื หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์หรอื หลักฐานอืน่จาก

ตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอื บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด 
2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้เป็นนติบิุคคล กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม เป็นผูล้งนามในแบบฟอรม์นี้ และตอ้งแนบสําเนาหนังสอืรับรองนิติ

บคุคล (ไมเ่กนิ 1 เดอืน) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู ้
มอีํานาจลงนาม พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

4. ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้มกีารแกไ้ขคํานําหนา้ชือ่ ชือ่สกุล จะตอ้งแนบสําเนาหลักฐานการเปลีย่นแปลงดังกล่าวพรอ้มทัง้รับรองสําเนา
ถกูตอ้ง 

5. กรณทีีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพิม่วาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระ ขอใหจ้ัดทําแบบขอเสนอ  1 ใบ ตอ่ 1 วาระการประชมุ 



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

725 Metropolis Tower 19th Floor, Sukhumvit Road, KlongtanNua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 
725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel.: (66-2) 258-4530-3                                    Fax.: (66-2) 258-4534 
 
 

เอกสารแนบ 2/1 

 

แบบขอเสนอชือ่ผูท้ ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ 
 
 

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

ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว................................................... อายุ ............ ปี  สัญชาต.ิ............ เป็นผูถ้ือหุน้ ของ 
บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จํากดั (มหาชน)  จํานวน ................................หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ ................ ของจํานวน
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท 
อยูบ่า้นเลขที.่...................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.์................................................ E-mail ...................................................... 
 
มคีวามประสงคข์อเสนอชือ่ นาย / นาง / นางสาว ............................................................................ เขา้รับการพจิารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวใหค้วามยนิยอมแลว้ตามหลักฐาน
หนังสอืยนิยอมทีส่ง่มาพรอ้มนี้  
ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลักฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งและเป็นจรงิทุกประการ และยนิยอมให ้
บรษัิทเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลักฐานดังกลา่วได ้เพือ่เป็นหลักฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 
  ............................................................ ผูถ้อืหุน้ 
  (        ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณา 
1. หลักฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ สําเนาใบหุน้ทีรั่บรองสําเนาถูกตอ้ง หรอื หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์หรอื หลักฐานอืน่จาก

ตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอื บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด 
2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้เป็นนติบิุคคล กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม เป็นผูล้งนามในแบบฟอรม์นี้ และตอ้งแนบสําเนาหนังสอืรับรองนิติ

บคุคล (ไมเ่กนิ 1 เดอืน) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู ้
มอีํานาจลงนาม พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มกีารแกไ้ขคํานําหนา้ชือ่ ชือ่สกุล จะตอ้งแนบสําเนาหลักฐานการเปลีย่นแปลงดังกล่าวพรอ้มทัง้รับรองสําเนา
ถกูตอ้ง 

5. ขอใหจ้ัดทําแบบขอเสนอ 1 ใบ ตอ่ 1 ชือ่บคุคล 



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

725 Metropolis Tower 19th Floor, Sukhumvit Road, KlongtanNua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 
725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Tel.: (66-2) 258-4530-3                                    Fax.: (66-2) 258-4534 
 
 

เอกสารแนบ 2/2 

 

หนงัสอืยนิยอมของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเขา้เป็นกรรมการบรษิทั 
 
 

                วันที.่.................................................. 
 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว................................................... อาย ุ ............ ปี  สัญชาต.ิ............ อยูบ่า้นเลขที่
........................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท.์................................................ E-mail ...................................................... 
 
เป็นบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการบรษัิท ตามที ่นาย / นาง / นางสาว ................................................................. 
ไดเ้สนอชือ่นัน้  
ขา้พเจา้ยนิยอมและรับรองว่ามคีณุสมบัตคิรบถว้นและไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามหลักเกณฑท์ีบ่รษัิทกําหนดรวมทัง้ยอมรับการปฏบัิติ
ตามนโยบายการกํากับดแูลกจิการ 
พรอ้มนี้ ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบัตมิาพรอ้มนี้และไดล้งนามรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ 
จํานวน ................. หนา้  และเพือ่เป็นหลักฐานขา้พเจา้จงึไดล้งชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 
  ............................................. บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ 
  (                         ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณา 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ พรอ้มรับรอง

สําเนาถกูตอ้ง 
2. เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบัตขิองผูท้ี่ไดรั้บการเสนอชือ่ ไดแ้ก่ ประวัตสิว่นตัว ประวัตกิารศกึษา ประสบการณ์การ

ทํางาน ความสามารถ/ความเชีย่วชาญ รายชือ่บรษัิทอื่นที่บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิาร จํานวนหุน้ที่ถอือยู่ในบรษัิท 
สว่นไดเ้สยีกับบรษัิทและบรษัิทย่อยของบรษัิท หรอืนติบิุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้กับบรษัิท ทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อได ้และขอ้มูลอืน่ๆ ที
เห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณา 



 Thai Solar Energy Public Company Limited 
บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จํากดั (มหาชน)   
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เอกสารแนบ 3 

 

แบบขอสง่คําถามลว่งหนา้ 
 
 

  วันที.่.................................................. 
 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว................................................... อายุ ............ ปี  สัญชาต.ิ............ เป็นผูถ้ือหุน้ ของ 
บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จํากดั (มหาชน)  จํานวน ................................หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ ................ ของจํานวน
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท  
อยูบ่า้นเลขที.่........................................................................................................................................................ 
โทรศัพท.์................................................ E-mail ...................................................... 
 
ขอสง่คําถามลว่งหนา้กอ่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 ดังนี้ 
 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 
  ............................................. ผูถ้อืหุน้ 
   (                            ) 


