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MFEC/CSOT/012/2560 

       1  พฤศจกิายน  2560 

เรือ่ง   เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 , เสนอชือ่บคุคลเพื่อเขา้รบัการ 
 พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการและสง่ค าถามล่วงหน้า 

เรยีน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 

 

  โดยที่บรษิทั เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถึงสทิธิและการมสี่วนร่วมของผูถ้ือหุ้น  และ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดเีกีย่วกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้  บรษิทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการ

ประชมุใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561   เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ    รวมทัง้ส่ง

ค าถามล่วงหน้าได้ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2561  โดยหลกัเกณฑ์และวธิีปฏบิตัิในการ

เสนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหน้าได้แนบมาพร้อมกันนี้  และได้แสดงไว้บนเว็บ ไซต์ของบริษัท 

www.mfec.co.th  ภายใต ้MFEC NEWS & ANNOUNCEMENT หรอื IR ภายใตห้วัขอ้ ขา่วแจง้ตลาดหลกัทรพัย์ 

  จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถอื 

        
              (นายศริวิฒัน์  วงศจ์ารุกร) 
                               ประธานกรรมการบรหิาร 
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ดว้ยคณะกรรมการบรษิทัสนบัสนุนใหม้กีารปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั  จงึมนีโยบายเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชุมและสง่ค าถามล่วงหน้ากอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้    พรอ้มทัง้

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า    ซึง่จะชว่ยกลัน่กรองให้

ไดร้ะเบยีบวาระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและคดัสรรบุคคลทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั  
 
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

1. คณุสมบติัของผูถ้ือหุ้น 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและถอืต่อเนื่องจนถงึวนัทีเ่สนอวาระการประชมุ 

 

2. ขัน้ตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม 

2.1 ผูถ้ือหุ้นที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บรษิัทก าหนด  สามารถเสนอเรื่องเพื่ อพิจารณา

บรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจัดท าและน าส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ” พรอ้มทัง้เอกสาร

ประกอบการพจิารณาต่าง ๆ ทีค่รบถว้นถูกตอ้งและสมบรูณ์ โดยสง่ถงึบรษิทัภายในวนัที่ 31 มกราคม 2561ตามทีอ่ยู่นี้ 

เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน) 

333 อาคารเลา้เป้งงว้น ถนนวภิาวดรีงัสติ 

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

กรงุเทพมหานคร 10900 

ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุอย่างไมเ่ป็นทางการไดท้ี่ 

E-mail: secretary@mfec.co.th  หรอืทางโทรสารหมายเลข 0-2618-8188 

2.2 เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวม กลัน่กรองเรื่อง และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพิจารณา

ความเหมาะสม 

2.3 คณะกรรมการบรษิทัจะพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผูถ้ือหุ้นเสนอว่า

ควรบรรจุเป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้หรอืไม ่ โดยถอืมตขิองคณะกรรมการบรษิทัเป็นทีส่ ิน้สดุ 

2.4 เรือ่งที่ผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุม ในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้ือ

หุ้นพรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการและเรือ่งที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  บรษิทัจะแจ้งให้ผูถ้ือหุ้น

ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้  หรอืชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูอื่นทีเ่หมาะสมต่อไป 

2.5       คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาบรรจุเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเป็นวาระการประชมุ ยกเวน้ 

 วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่บรษิัทก าหนด  ให้ข้อมูลหรือ

เอกสารไมค่รบถว้น  ไมเ่พยีงพอ ไมต่รงตามความเป็นจรงิ หรอืเสนอมาไมท่นัภายในก าหนดเวลา 

 เรือ่งทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงาน

ก ากบัดแูลบรษิทั  หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เกณฑ์การก ากบั

ดแูลกจิการที่ด ี
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 เรือ่งที่เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกติของบรษิทั และขอ้เทจ็จรงิทีก่ล่าวอ้างโดยผูถ้ือหุน้มไิดแ้สดงถึง

เหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไมป่กตขิองเรือ่งดงักล่าว 

 เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในรอบ 1 ปีทีผ่า่นมา  และไดร้บัมตสินบัสนุนดว้ยเสยีง

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข ้อเท็จจริงในเรื่องนัน้ยังไม่ได้

เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 

 เรือ่งทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการไปแลว้ 

 เรือ่งทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

 เรือ่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบรษิทั 

 เรือ่งทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการได ้

 

3. เอกสารประกอบการพิจารณา 

3.1     หลกัฐานแสดงตน 

 บคุคลธรรมดา แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างชาต)ิ 

พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 นิตบิคุคล  แนบส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคล ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจ 

ลงนาม  พรอ้มทัง้ประทับตราส าคญั (ถ้ามี) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาหนังสอืเดินทาง 

(ส าหรบัชาวต่างชาต)ิ ของผูม้อี านาจลงนาม  พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.2   หลกัฐานการถือหุ้น  ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลักทรพัย์ หรือบรษิัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัย์สนิ (Custodian) 

3.3    เอกสารประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 
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แบบเสนอวาระการประชุมส าหรบัการประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 

บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

รายละเอียดผูถ้ือหุ้นขอเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุ้น 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน)  จ านวนหุน้ที่ถอื …………………………………. หุน้ 

ที่อยูท่ี่ตดิต่อได ้เลขที่……….... ซอย…………………………… ถนน ………………………….. เขต……………..…. แขวง……….............  

จงัหวดั …………………………………..  รหสัไปรษณีย ์……………………  โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร …………………….. 

E-mail …………………………………… 

ลงนาม …………………………………………………. 

       (                                                 ) 

รวมผู้ถือหุ้นจ านวน …………………………. ราย  ซ่ึงนับรวมจ านวนหุ้นได้จ านวน …………………………………………หุ้น 

(นบัรวมผูถ้อืหุน้ในใบแนบต่อโดยผูถ้อืหุน้ตอ้งลงนามทุกคน  และแนบรายละเอยีดแนบ (ถา้ม)ี 

คณะกรรมการบรษิทัฯ  ก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อย  เป็นผูถ้อืหุ้นของบรษิทัและถือต่อเน่ืองจนถงึวนัที่เสนอวาระการประชุมสามารถเสนอ

วาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าได ้ คณะกรรมการขอสงวนสทิธหิากท่านผูถ้อืหุน้มไิดป้ฏบิตัติามขัน้ตอนที่ไดก้ าหนดไวใ้นแนวปฏบิตัิ 

วตัถปุระสงคข์องการเสนอวาระการประชุม 
 
                    เพื่ออนุมตั ิ                                  เพื่อพจิารณา                             อื่น ๆ 

 
รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอ 

ขอ้เทจ็จรงิ/ เหตุผล/ ประเดน็การพจิารณา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั เป็นการ

ล่วงหน้าส าหรบัการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

1.  คณุสมบติัของผูถ้ือหุ้น 

 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธเิสนอชือ่บคุคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท เป็นการล่วงหน้า 

ไดต้อ้งมคีุณสมบตัิเป็นผูถ้ือหุ้นคนหนึ่งหรอืหลายคน  ซึง่ถือหุ้นและมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัไดไ้มน่้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั  และถอืหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวนัที่ถอืหุน้จนถึงวนัที่เสนอชื่อบคุคลเพื่อ

เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั  เป็นเวลาไมน่้อยกวา่ 1 ปี กอ่นเสนอชือ่บคุคล 

2. ขัน้ตอนการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

2.1  ผูถ้อืหุ้นทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑ์นี้  สามารถเสนอชือ่บคุลเพื่อเขา้รบัการพิจารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัได ้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น”  พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่เกีย่วขอ้งอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งถึงบรษิทัภายใน

วนัที ่31 มกราคม 2561 ตามทีอ่ยู่นี้ 

เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน) 

333 อาคารเลา้เป้งงว้น ถนนวภิาวดรีงัสติ 

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

กรงุเทพมหานคร 10900 

ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุอย่างไมเ่ป็นทางการไดท้ี ่

E-mail: secretary@mfec.co.th  หรอืทางโทรสารหมายเลข 0-2618-8188 

2.2   บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รบัการพจิารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัิ

ครบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนเป็นผูท้ี่

มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมในการบรหิารจดัการบรษิทั 

2.3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมกลัน่กรองข้อมูลบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ   เสนอต่อประธาน

กรรมการบรหิาร และ กรรมการบรหิาร หรอืบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ร่วมกนัพิจารณาคุณสมบตัิ ความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของบุคคลดงักล่าว  พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่เกีย่วขอ้ง หากเห็นว่า 

บคุคลดงักล่าวมคีวามเหมาะสม และมขีอ้มูลเพียงพอ  จึงจะด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้พิจารณา

เห็นชอบ  ทัง้นี้ในการเสนอรายชื่อดงักล่าวให้ถอืค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการบรษิทัเป็นที่สุด  โดยบุคคลที่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท  จะไดร้บัการบรรจุรายชื่อในวาระเลือกตัง้กรรมการบริษทั พรอ้มความเห็นของ

คณะกรรมการบรษิัทในหนังสอืเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  และส าหรบัขอ้เสนอบุคคลที่ไม่ผ่านการพิจารณา บรษิัท

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มเหตุผลผา่นชอ่งทางทีเ่หมาะสมต่อไป 

 

mailto:secretary@mfec.co.th%20%20หรือ
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3. เอกสารประกอบการพิจารณา 

3.1     หลกัฐานแสดงตน 

 บคุคลธรรมดา แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างชาต)ิ 

พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 นิตบิคุคล  แนบส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคล ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจ 

ลงนาม  พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน      หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

(ส าหรบัชาวต่างชาต)ิ ของผูม้อี านาจลงนาม  พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.2   หลกัฐานการถือหุ้น  ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลักทรพัย์ หรอืบรษิัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัย์สนิ (Custodian) 

3.3     กรณีผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ใหต้วัแทนผูถ้ือหุ้น 1 รายเป็นผูก้รอกขอ้มูล

ในแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  และลงชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน  ส่วนผู้ถือหุ้ นรายอื่นให้กรอกขอ้มูลในใบแนบต่อ 

“รายละเอียดผู้ถือหุ้นขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” ให้ครบถ้วน  และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน  พรอ้มทัง้รวบรวม

หลกัฐานแสดงการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นชดุเดยีวกนั 

3.4    หนงัสอืยนิยอมของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และเอกสารที่

เกีย่วขอ้งไดแ้ก ่หลกัฐานการศกึษา การฝึกอบรม ประวตัิการท างาน หลกัฐานการถอืหุน้เป็นตน้ 
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แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

ประจ าปี 2561  

บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) 
 
รายละเอียดผูถ้ือหุ้นขอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน)  จ านวนหุน้ที่ถอื …………………………………. หุน้ 

ที่อยูท่ี่ตดิต่อได ้เลขที่……….... ซอย…………………………… ถนน ………………………….. เขต……………..…. แขวง……….............  

จงัหวดั …………………………………..  รหสัไปรษณีย ์……………………  โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร …………………….. 

E-mail …………………………………… 

ลงนาม …………………………………………………. 

       (                                                 ) 

รวมผู้ถือหุ้นจ านวน …………………………. ราย  ซ่ึงนับรวมจ านวนหุ้นได้จ านวน …………………………………………หุ้น 

(นบัรวมผูถ้อืหุน้ในใบแนบต่อโดยผูถ้อืหุน้ตอ้งลงนามทุกคน  และแนบรายละเอยีดแนบ (ถา้ม)ี 

คณะกรรมการบรษิทัฯ  ก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อย  ผูถ้อืหุ้นรายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัและนับรวมจ านวนหุน้ได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ของหุน้ที่รบัช าระแลว้  สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษทั    คณะกรรมการขอสงวนสทิธิหากท่าน

ผูถ้อืหุน้มไิดป้ฏบิตัติามขัน้ตอนที่ไดก้ าหนดไวใ้นแนวปฏบิตัิ 

รายละเอียดของบุคคลท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

(1) ชือ่-นามสกุล 

………………………………………………………………………………………………………………... 

(2) สญัชาต ิ

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(3) วนัเดอืนปีเกดิ …………………………………………………………….    อายุ 

…………………………………….  ปี 

(4) ทีอ่ยู่  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(5) ต าแหน่ง / สถานทีท่ างานปจัจุบนั  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(6) วุฒกิารศกึษา 

    ปี                สถาบนัการศกึษา 
 

 ……………………………………………………  ……………………………………………………………. 

  ……………………………………………………  ……………………………………………………………. 

    ……………………………………………………  ……………………………………………………………. 
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(7) ประวตักิารท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

   ปี       ต าแหน่ง / บรษิทั / หน่วยงาน 

 ……………………………………………………  ……………………………………………………………. 

  ……………………………………………………  ……………………………………………………………. 

    ……………………………………………………  ……………………………………………………………. 

(8) การด ารงต าแหน่งกรรมการ/หุน้ส่วน  ในบรษิทั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคลอืน่       ใน

ปจัจุบนั บรษิทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล 

…………………………………………………………….โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ หุน้ส่วนประเภทไม่จ ากดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรบัผดิ (       )  อืน่ ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 

 
บรษิทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ หุน้ส่วนประเภทไม่จ ากดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรบัผดิ (       )  อืน่ ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 

 
บรษิทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ หุน้ส่วนประเภทไม่จ ากดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรบัผดิ (       )  อืน่ ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 

 
บรษิทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ หุน้ส่วนประเภทไม่จ ากดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรบัผดิ (       )  อืน่ ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 

 
บรษิทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ หุน้ส่วนประเภทไม่จ ากดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรบัผดิ (       )  อืน่ ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 
 

(9) ประวตักิารฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(      )  ไม่เคย 
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(      )  เคย 

          หลกัสตูรทีเ่ขา้อบรม  

          1……………………………………………………………. รุ่น ……………………… ปีพ.ศ…………………… 

          2.……………………...……………………………………. รุ่น ……………………… ปีพ.ศ…………………… 

          3.……………………...……………………………………. รุ่น ……………………… ปีพ.ศ…………………… 

 

(10) การถอืหุน้ในบรษิทั เอ็ม เอฟ อ ี ซ ี จ ากดั (มหาชน)  (นับรวมการถอืหุน้โดยคู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ) 

(        )  ไม่ม ี    (       )  ม ี จ านวน  …….………………………………….. หุน้ 
 
ชือ่คู่สมรส ……………………………………………… อายุ ………………… ปี ถอืหุน้จ านวน ……………….. หุน้ 

ชือ่บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

1. ……………………………………………………. อายุ …………………. ปี ถอืหุน้จ านวน…………………… 

หุน้ 

2. ……………………………………………………. อายุ …………………. ปี ถอืหุน้จ านวน…………………… 

หุน้ 

3. ……………………………………………………. อายุ …………………. ปี ถอืหุน้จ านวน…………………… 

หุน้ 

 

(11) ขอ้มลูเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  ข้อความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฉบบันี้ 

หลกัฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบเพิม่เตมิ ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นจรงิทุกประการ เพือ่เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อ

ไวเ้ป็นส าคญั 

 

 

       ลงชือ่ …………………………………………… ผูถ้อืหุน้ 

               (                                             )  
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รายละเอียดผูถ้ือหุ้นขอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั (ใบแนบต่อ) 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน)  จ านวนหุน้ที่ถอื …………………………………. หุน้ 

ที่อยูท่ี่ตดิต่อได ้เลขที่……….... ซอย…………………………… ถนน ………………………….. เขต……………..…. แขวง……….............  

จงัหวดั …………………………………..  รหสัไปรษณีย ์……………………  โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร …………………….. 

E-mail …………………………………… 

ลงนาม …………………………………………………. 

         (                                                        ) 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน)  จ านวนหุน้ที่ถอื …………………………………. หุน้ 

ที่อยูท่ี่ตดิต่อได ้เลขที่……….... ซอย…………………………… ถนน ………………………….. เขต……………..…. แขวง……….............  

จงัหวดั …………………………………..  รหสัไปรษณีย ์……………………  โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร …………………….. 

E-mail …………………………………… 

ลงนาม …………………………………………………. 

         (                                                       ) 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน)  จ านวนหุน้ที่ถอื …………………………………. หุน้ 

ที่อยูท่ี่ตดิต่อได ้เลขที่……….... ซอย…………………………… ถนน ………………………….. เขต……………..…. แขวง……….............  

จงัหวดั …………………………………..  รหสัไปรษณีย ์……………………  โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร …………………….. 

E-mail …………………………………… 

ลงนาม …………………………………………………. 

         (                                                       ) 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน)  จ านวนหุน้ที่ถอื …………………………………. หุน้ 

ที่อยูท่ี่ตดิต่อได ้เลขที่……….... ซอย…………………………… ถนน ………………………….. เขต……………..…. แขวง……….............  

จงัหวดั …………………………………..  รหสัไปรษณีย ์……………………  โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร …………………….. 

E-mail …………………………………… 

ลงนาม …………………………………………………. 

         (                                                       ) 
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หนังสือยินยอมของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

       วนัที ่……………………………………………………… 
 
 ขา้พเจา้ ………………………………………………………………………….ตกลงใหค้วามยนิยอมเขา้รบัการเสนอชื่อ 

เพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”)   และข้าพเจ้าขอรบัรองว่า

ขา้พเจา้มคีุณสมบตัเิหมาะสมครบถว้นแก่การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 
 
  ในการนี้  ขา้พเจ้ายนิยอมใหบ้รษิัทฯ  ตรวจสอบคุณสมบตัขิองขา้พเจา้ เกีย่วกบัการมหีรอืไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่

ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทจ.24/2552  เร ือ่ง ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัที่

ออกหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่20 กรกฎาคม 2552  โดยขา้พเจา้ไดแ้นบส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาหนังสอืเดนิทางมาพรอ้มนี้ 
 
  เพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาของคณะกรรมการ  ขา้พเจา้ขอแจง้รายละเอยีดขอ้มลูดงันี้ 

(1) ชือ่-นามสกุล 

………………………………………………………………………………………………………………... 

(2) สญัชาต ิ

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(3) วนัเดอืนปีเกดิ…………………………………………………………อายุ …………………………………….  ปี 

(4) ทีอ่ยู่  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(5) ต าแหน่ง / สถานทีท่ างานปจัจุบนั  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(6) วุฒกิารศกึษา 

    ปี                สถาบนัการศกึษา 
 

 ……………………………………………………  ……………………………………………………………. 

  ……………………………………………………  ……………………………………………………………. 

    ……………………………………………………  ……………………………………………………………. 

(7) ประวตักิารท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

   ปี       ต าแหน่ง / บรษิทั / หน่วยงาน 

 ……………………………………………………  ……………………………………………………………. 

  ……………………………………………………  ……………………………………………………………. 

    ……………………………………………………  ……………………………………………………………. 

(8) การด ารงต าแหน่งกรรมการ/หุน้ส่วน ในบรษิทั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคลอืน่       ในปจัจุบนั 

บรษิทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ หุน้ส่วนประเภทไม่จ ากดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรบัผดิ (       )  อืน่ ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 
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บรษิทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ หุน้ส่วนประเภทไม่จ ากดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรบัผดิ (       )  อืน่ ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 
 
บรษิทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ หุน้ส่วนประเภทไม่จ ากดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรบัผดิ (       )  อืน่ ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 

 
บรษิทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ หุน้ส่วนประเภทไม่จ ากดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรบัผดิ (       )  อืน่ ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 

 
บรษิทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ หุน้ส่วนประเภทไม่จ ากดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรบัผดิ (       )  อืน่ ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 
 

(9) ประวตักิารฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(      )  ไม่เคย 

(      )  เคย 

          หลกัสตูรทีเ่ขา้อบรม  

          1……………………………………………………………. รุ่น ……………………… ปีพ.ศ…………………… 

          2.……………………...……………………………………. รุ่น ……………………… ปีพ.ศ…………………… 

          3.……………………...……………………………………. รุ่น ……………………… ปีพ.ศ…………………… 
 

(10) การถอืหุน้ในบรษิทั เอ็ม เอฟ อ ี ซ ี จ ากดั (มหาชน)  (นับรวมการถอืหุน้โดยคู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ) 

(        )  ไม่ม ี    (       )  ม ี จ านวน  …….………………………………….. หุน้ 
 
ชือ่คู่สมรส ……………………………………………… อายุ ………………… ปี ถอืหุน้จ านวน ……………….. หุน้ 

 

 



-12-  
 

ชือ่บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

1. ……………………………………………………. อายุ …………………. ปี ถอืหุน้จ านวน………………… หุน้ 

2. ……………………………………………………. อายุ …………………. ปี ถอืหุน้จ านวน………………… หุน้ 

3. ……………………………………………………. อายุ …………………. ปี ถอืหุน้จ านวน………………… หุน้ 

 

(11) ขอ้มลูเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ขา้พเจ้าขอรบัรองว่า  ข้อความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฉบับนี้ 

หลกัฐานการถอืหุ้น และเอกสารประกอบเพิม่เตมิ ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นจรงิทุกประการ เพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงชื่อ

ไวเ้ป็นส าคญั 

 

 

       ลงชือ่ …………………………………………… ผูถ้อืหุน้ 

               (                                             )  
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การส่งค าถามเป็นการล่วงหน้าส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
1. คณุสมบติัของผูถ้ือหุ้น 

เป็นผูถ้ือหุ้นของบรษิัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัก็ได้  มสีดัส่วนการถือหุ้นข ัน้ต ่า

จ านวน 1 หุน้  และตอ้งถอืหุน้ในวนัทีส่ง่ค าถามเป็นการล่วงหน้า 

 

2. ขัน้ตอนการส่งค าถาม 

2.1  ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิทัก าหนดสามารถสง่ค าถามเป็นการล่วงหน้า  โดย

จดัท าและน าสง่ “แบบเสนอค าถามการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้”  สง่ถงึบรษิทัภายในวนัที ่31 มกราคม 2561 ตามที่

อยู่ดา้นล่างนี้ 

เลขานุการบรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน) 

333  อาคารเลา้เป้งงว้น  ถนนวภิาวดรีงัสติ 

แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร 

กรงุเทพมหานคร  10900 
 

ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามล่วงหน้าส าหรบัการประชุมอย่างไมเ่ป็นทางการไดท้ี่  

E-mail: secretary@mfec.co.th  หรอืทางโทรสารหมายเลข 0-2618-8188  

 

2.2 เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวม กลัน่กรองค าถาม และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา

ความเหมาะสมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretary@mfec.co.th%20%20หรือ
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แบบส่งค าถามล่วงหน้าส าหรบัการประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 

บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน)  จ านวนหุน้ที่ถอื …………………………………. หุน้ 

ที่อยูท่ี่ตดิต่อได ้เลขที่……….... ซอย…………………………… ถนน ………………………….. เขต……………..…. แขวง……….............  

จงัหวดั …………………………………..  รหสัไปรษณีย ์……………………  โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร …………………….. 

E-mail …………………………………… 

ลงนาม …………………………………………………. 

       (                                                 ) 

ค าถาม 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


