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MFEC/CSOT/017/2559 

       6  ธนัวาคม  2559 

เรื�อง   เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 , เสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการ 
 พจิารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการและสง่คาํถามล่วงหน้า 

เรยีน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

  โดยที�บรษิทั เอม็ เอฟ อ ี ซ ี จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถงึสทิธแิละการมสีว่นร่วมของผูถ้อืหุน้  และ

เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดเีกี�ยวกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้  บรษิทัจงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการ

ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560     เสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการ    รวมทั 9งสง่

คาํถามล่วงหน้าไดต้ั 9งแต่วนัที� 6 ธนัวาคม 2559 ถงึวนัที� 6 กุมภาพนัธ ์2560          โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการ

เสนอวาระการประชุมและสง่คาํถามล่วงหน้าไดแ้นบมาพรอ้มกนันี9 และไดแ้สดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

www.mfec.co.th  ภายใต ้MFEC NEWS & ANNOUNCEMENT 

  จงึเรยีนมาเพื�อทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถอื 

        
              (นายศริวิฒัน์  วงศจ์ารุกร) 
                               ประธานกรรมการบรหิาร 
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ดว้ยคณะกรรมการบรษิทัสนบัสนุนใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั  จงึมนีโยบายเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอเพิ�มวาระการประชมุและสง่คาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้    พรอ้มทั 9ง

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้า    ซึ�งจะชว่ยกลั �นกรองให้

ไดร้ะเบยีบวาระที�เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและคดัสรรบุคคลที�มคุีณสมบตัทิี�เหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั 
 
หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

1. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้น 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและถอืต่อเนื�องจนถงึวนัที�เสนอวาระการประชุม 

 

2. ขั .นตอนการเสนอเรื/องเพื/อบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

2.1 ผูถ้อืหุน้ที�มคุีณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี�บรษิทักาํหนด  สามารถเสนอเรื�องเพื�อพจิารณา

บรรจุเป็นวาระการประชุม  โดยจดัทาํและนําสง่ “แบบเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้” พรอ้มทั 9งเอกสาร

ประกอบการพจิารณาต่าง ๆ ที�ครบถว้นถูกตอ้งและสมบรูณ์ โดยสง่ถงึบรษิทัภายในวนัที� 6 กุมภาพนัธ ์2560ตามที�อยู่นี9 

เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน) 

333 อาคารเลา้เป้งงว้น ถนนวภิาวดรีงัสติ 

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

ทั 9งนี9ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการไดท้ี� 

E-mail: secretary@mfec.co.th  หรอืทางโทรสารหมายเลข 0-2278-9278 

2.2 เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวม กลั �นกรองเรื�อง และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณา

ความเหมาะสม 

2.3 คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาความจาํเป็นและเหมาะสมของวาระการประชมุที�ผูถ้อืหุน้เสนอว่า

ควรบรรจุเป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้หรอืไม่  โดยถอืมตขิองคณะกรรมการบรษิทัเป็นที�สิ9นสดุ 

2.4 เรื�องที�ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุม      ในหนงัสอืเชญิประชุม

ผูถ้อืหุน้พรอ้มขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมการและเรื�องที�ไม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ  บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้

ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้  หรอืช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูอื�นที�เหมาะสมต่อไป 

2.5       คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาบรรจุเรื�องที�ผูถ้อืหุน้เสนอเป็นวาระการประชุม  ยกเวน้ 

• วาระที�เสนอโดยผูถ้อืหุน้ที�มคุีณสมบตัไิม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี�บรษิทักาํหนด  ใหข้อ้มลูหรอื

เอกสารไม่ครบถว้น  ไม่เพยีงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจรงิ หรอืเสนอมาไม่ทนัภายในกาํหนดเวลา 

• เรื�องที�ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงาน

กาํกบัดแูลบรษิทั  หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั มตทิี�ประชมุผูถ้อืหุน้ เกณฑก์ารกาํกบั

ดแูลกจิการที�ด ี
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• เรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และขอ้เทจ็จรงิที�กล่าวอา้งโดยผูถ้อืหุน้มไิดแ้สดงถงึ

เหตุอนัควรสงสยัเกี�ยวกบัความไม่ปกตขิองเรื�องดงักล่าว 

• เรื�องที�ผูถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ในรอบ 1 ปีที�ผ่านมา  และไดร้บัมตสินบัสนุนดว้ยเสยีง

น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทั 9งหมด  โดยที�ขอ้เทจ็จรงิในเรื�องนั 9นยงัไม่ได้

เปลี�ยนแปลงอย่างมนียัสาํคญั 

• เรื�องที�บรษิทัไดด้าํเนินการไปแลว้ 

• เรื�องที�เป็นไปเพื�อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

• เรื�องที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งของบรษิทั 

• เรื�องที�อยู่นอกเหนืออาํนาจที�บรษิทัจะดาํเนินการได ้

 

3. เอกสารประกอบการพิจารณา 

3.1     หลกัฐานแสดงตน 

• บุคคลธรรมดา แนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ 

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

• นิตบิุคคล  แนบสาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ซึ�งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจ 

ลงนาม  พรอ้มทั 9งประทบัตราสาํคญั (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน      หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 

(สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ของผูม้อีาํนาจลงนาม  พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3.2  หลกัฐานการถอืหุน้  ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์ หรอืบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั หรอืหลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัยส์นิ (Custodian) 

3.3    เอกสารประกอบการพจิารณาเพิ�มเตมิที�จะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 
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แบบเสนอวาระการประชุมสาํหรบัการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 

 
 

รายละเอียดผูถื้อหุ้นขอเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุ้น 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื�น ๆ ………………………………………………………………………………………………เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)  จาํนวนหุน้ที�ถอื …………………………………. หุน้ 

ที�อยู่ที�ตดิต่อได ้เลขที�……….... ซอย…………………………… ถนน ………………………….. เขต……………..…. แขวง……….............  

จงัหวดั …………………………………..  รหสัไปรษณยี ์……………………  โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร …………………….. 

E-mail …………………………………… 

ลงนาม …………………………………………………. 

       (                                                 ) 

รวมผูถ้ือหุ้นจาํนวน …………………………. ราย  ซึ/งนับรวมจาํนวนหุ้นได้จาํนวน …………………………………………หุ้น 

(นบัรวมผูถ้อืหุน้ในใบแนบต่อโดยผูถ้อืหุน้ตอ้งลงนามทุกคน  และแนบรายละเอยีดแนบ (ถา้ม)ี 

คณะกรรมการบรษิทัฯ  กาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อย  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและถอืต่อเนื�องจนถงึวนัที�เสนอวาระการประชุมสามารถเสนอ

วาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าได ้ คณะกรรมการขอสงวนสทิธหิากท่านผูถ้อืหุน้มไิดป้ฏบิตัติามขั 9นตอนที�ไดก้าํหนดไวใ้นแนวปฏบิตั ิ

วตัถปุระสงคข์องการเสนอวาระการประชมุ 
 
                    เพื�ออนุมตั ิ                                  เพื�อพจิารณา                             อื�น ๆ 

 
รายละเอียดที/เกี/ยวกบัเรื/องที/เสนอ 

ขอ้เทจ็จรงิ/ เหตุผล/ ประเดน็การพจิารณา 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอชื/อบคุคลเพื/อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตั .งเป็นกรรมการบริษทั เป็นการ

ล่วงหน้าสาํหรบัการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 
 

1.  คณุสมบติัของผูถื้อหุ้น 

 ผูถ้อืหุน้ที�จะมสีทิธเิสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการของบรษิทั เป็นการล่วงหน้า 

ไดต้อ้งมคุีณสมบตัเิป็นผูถ้อืหุน้คนหนึ�งหรอืหลายคน  ซึ�งถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทั 9งหมดของบรษิทั  และถอืหุน้อย่างต่อเนื�องนบัจากวนัที�ถอืหุน้จนถงึวนัที�เสนอชื�อบุคคลเพื�อ

เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการของบรษิทั  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนเสนอชื�อบุคคล 

2. ขั .นตอนการเสนอชื/อบุคคลเพื/อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตั .งเป็นกรรมการบริษทั 

2.1  ผูถ้อืหุน้ที�มคุีณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 1  ของหลกัเกณฑนี์9  สามารถเสนอชื�อบุคลเพื�อเขา้รบัการ

พจิารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการบรษิทัได ้  โดยกรอก “แบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 9งเป็น

กรรมการบรษิทัในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้”  พรอ้มเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบรูณ์ โดยสง่ถงึ

บรษิทัภายในวนัที� 6 กุมภาพนัธ ์2560 ตามที�อยู่นี9 

เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน) 

333 อาคารเลา้เป้งงว้น ถนนวภิาวดรีงัสติ 

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

ทั 9งนี9ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการไดท้ี� 

E-mail: secretary@mfec.co.th  หรอืทางโทรสารหมายเลข 0-2278-9278 

2.2   บุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อใหเ้ขา้รบัการพจิารณาเพื�อดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัตอ้งเป็นผูม้คุีณสมบตัิ

ครบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนเป็นผูท้ ี�

มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที�เหมาะสมในการบรหิารจดัการบรษิทั 

2.3 เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวมกลั �นกรองขอ้มลูบุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อ เสนอต่อประธาน

กรรมการบรหิาร และ กรรมการบรหิาร หรอืบคุคลที�คณะกรรมการมอบหมายใหร่้วมกนัพจิารณาคุณสมบตั ิ ความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของบุคคลดงักล่าว  พรอ้มเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง หากเหน็วา่ 

บุคคลดงักล่าวมคีวามเหมาะสม และมขีอ้มลูเพยีงพอ  จงึจะดาํเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อใหพ้จิารณา

เหน็ชอบ  ทั 9งนี9ในการเสนอรายชื�อดงักล่าวใหถ้อืคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการบรษิทัเป็นที�สดุ  โดยบคุคลที�ผ่านความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั  จะไดร้บัการบรรจุรายชื�อในวาระเลอืกตั 9งกรรมการบรษิทั พรอ้มความเหน็ของ

คณะกรรมการบรษิทัในหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  และสาํหรบัขอ้เสนอบุคคลที�ไม่ผ่านการพจิารณา บรษิทั

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มเหตุผลผ่านช่องทางที�เหมาะสมต่อไป 
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3. เอกสารประกอบการพิจารณา 

3.1     หลกัฐานแสดงตน 

• บุคคลธรรมดา แนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ 

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

• นิตบิุคคล  แนบสาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ซึ�งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจ 

ลงนาม  พรอ้มทั 9งประทบัตราสาํคญั (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน      หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 

(สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ของผูม้อีาํนาจลงนาม  พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3.2  หลกัฐานการถอืหุน้  ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์ หรอืบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั หรอืหลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัยส์นิ (Custodian) 

3.3    กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ใหต้วัแทนผูถ้อืหุน้ 1 รายเป็นผูก้รอกขอ้มลูใน

แบบเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้  และลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน  สว่นผูถ้อืหุน้รายอื�นใหก้รอกขอ้มลูในใบแนบต่อ 

“รายละเอยีดผูถ้อืหุน้ขอเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้” ใหค้รบถว้น  และลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน  พรอ้มทั 9งรวบรวม

หลกัฐานแสดงการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นชุดเดยีวกนั 

3.4    หนงัสอืยนิยอมของบุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อใหเ้ขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการ และเอกสารที�

เกี�ยวขอ้งไดแ้ก่ หลกัฐานการศกึษา การฝึกอบรม ประวตักิารทาํงาน หลกัฐานการถอืหุน้เป็นตน้ 
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แบบขอเสนอชื/อบุคคลเพื/อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั .งเป็นกรรมการบริษทัในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2560  

บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 
 
รายละเอียดผูถื้อหุ้นขอเสนอชื/อบุคคลเพื/อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั .งเป็นกรรมการบริษทั 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื�น ๆ ………………………………………………………………………………………………เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)  จาํนวนหุน้ที�ถอื …………………………………. หุน้ 

ที�อยู่ที�ตดิต่อได ้เลขที�……….... ซอย…………………………… ถนน ………………………….. เขต……………..…. แขวง……….............  

จงัหวดั …………………………………..  รหสัไปรษณยี ์……………………  โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร …………………….. 

E-mail …………………………………… 

ลงนาม …………………………………………………. 

       (                                                 ) 

รวมผูถ้ือหุ้นจาํนวน …………………………. ราย  ซึ/งนับรวมจาํนวนหุ้นได้จาํนวน …………………………………………หุ้น 

(นบัรวมผูถ้อืหุน้ในใบแนบต่อโดยผูถ้อืหุน้ตอ้งลงนามทุกคน  และแนบรายละเอยีดแนบ (ถา้ม)ี 

คณะกรรมการบรษิทัฯ  กาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อย  ผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัและนบัรวมจาํนวนหุน้ไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละ 5 

ของหุน้ที�รบัชาํระแลว้  สามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการบรษิทั    คณะกรรมการขอสงวนสทิธหิากท่าน

ผูถ้อืหุน้มไิดป้ฏบิตัติามขั 9นตอนที�ไดก้าํหนดไวใ้นแนวปฏบิตั ิ

รายละเอียดของบคุคลที/ประสงคจ์ะเสนอชื/อเพื/อรบัการพิจารณาเลือกตั .งเป็นกรรมการบริษทั 

(1) ชื�อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………………………………... 

(2) สญัชาต ิ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(3) วนัเดอืนปีเกดิ …………………………………………………………….    อาย ุ…………………………………….  ปี 

(4) ที�อยู ่ 

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

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

(5) ตําแหน่ง / สถานที�ทํางานปจัจบุนั  

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

(6) วฒุกิารศกึษา 

    ปี                สถาบนัการศกึษา 
 

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

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

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

(7) ประวตักิารทํางาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

   ปี       ตําแหน่ง / บรษิทั / หน่วยงาน 

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

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

    ……………………………………………………  ……………………………………………………………. 
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(8) การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/หุน้ส่วน  ในบรษิทั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หา้งหุน้สว่นสามญันิตบิุคคลอื�น       ในปจัจบุนั 

บรษิทั / หา้งหุน้สว่นจาํกดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้สว่นผูจ้ดัการ/ หุน้สว่นประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้สว่นประเภทจํากดัความรบัผดิ (       )  อื�น ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 

 
บรษิทั / หา้งหุน้สว่นจาํกดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้สว่นผูจ้ดัการ/ หุน้สว่นประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้สว่นประเภทจํากดัความรบัผดิ (       )  อื�น ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 

 
บรษิทั / หา้งหุน้สว่นจาํกดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้สว่นผูจ้ดัการ/ หุน้สว่นประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้สว่นประเภทจํากดัความรบัผดิ (       )  อื�น ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 

 
บรษิทั / หา้งหุน้สว่นจาํกดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้สว่นผูจ้ดัการ/ หุน้สว่นประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้สว่นประเภทจํากดัความรบัผดิ (       )  อื�น ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 

 
บรษิทั / หา้งหุน้สว่นจาํกดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้สว่นผูจ้ดัการ/ หุน้สว่นประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้สว่นประเภทจํากดัความรบัผดิ (       )  อื�น ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 
 

(9) ประวตักิารฝึกอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(      )  ไมเ่คย 

(      )  เคย 

          หลกัสตูรที�เขา้อบรม  

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

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

          3.……………………...……………………………………. รุ่น ……………………… ปีพ.ศ…………………… 
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(10) การถอืหุน้ในบรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)  (นบัรวมการถอืหุน้โดยคูส่มรส และบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 

(        )  ไมม่ ี    (       )  ม ี จาํนวน  …….………………………………….. หุน้ 
 
ชื�อคูส่มรส ……………………………………………… อาย ุ………………… ปี ถอืหุน้จํานวน ……………….. หุน้ 

ชื�อบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

1. ……………………………………………………. อาย ุ…………………. ปี ถอืหุน้จาํนวน…………………… หุน้ 

2. ……………………………………………………. อาย ุ…………………. ปี ถอืหุน้จาํนวน…………………… หุน้ 

3. ……………………………………………………. อาย ุ…………………. ปี ถอืหุน้จาํนวน…………………… หุน้ 

 

(11) ขอ้มลูเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ………………………………………………………………………………………………………... 

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

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่  ขอ้ความในแบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการบรษิทัฉบบันี9 

หลกัฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบเพิ�มเตมิ ถูกตอ้งครบถ้วนและเป็นจรงิทุกประการ เพื�อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื�อ

ไวเ้ป็นสาํคญั 

 

 

       ลงชื�อ …………………………………………… ผูถ้อืหุน้ 

               (                                             )  
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รายละเอียดผูถื้อหุ้นขอเสนอชื/อบุคคลเพื/อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั .งเป็นกรรมการบริษทั (ใบแนบต่อ) 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื�น ๆ ………………………………………………………………………………………………เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)  จาํนวนหุน้ที�ถอื …………………………………. หุน้ 

ที�อยู่ที�ตดิต่อได ้เลขที�……….... ซอย…………………………… ถนน ………………………….. เขต……………..…. แขวง……….............  

จงัหวดั …………………………………..  รหสัไปรษณยี ์……………………  โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร …………………….. 

E-mail …………………………………… 

ลงนาม …………………………………………………. 

       (                                                 ) 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื�น ๆ ………………………………………………………………………………………………เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)  จาํนวนหุน้ที�ถอื …………………………………. หุน้ 

ที�อยู่ที�ตดิต่อได ้เลขที�……….... ซอย…………………………… ถนน ………………………….. เขต……………..…. แขวง……….............  

จงัหวดั …………………………………..  รหสัไปรษณยี ์……………………  โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร …………………….. 

E-mail …………………………………… 

ลงนาม …………………………………………………. 

       (                                                 ) 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื�น ๆ ………………………………………………………………………………………………เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)  จาํนวนหุน้ที�ถอื …………………………………. หุน้ 

ที�อยู่ที�ตดิต่อได ้เลขที�……….... ซอย…………………………… ถนน ………………………….. เขต……………..…. แขวง……….............  

จงัหวดั …………………………………..  รหสัไปรษณยี ์……………………  โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร …………………….. 

E-mail …………………………………… 

ลงนาม …………………………………………………. 

       (                                                 ) 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื�น ๆ ………………………………………………………………………………………………เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)  จาํนวนหุน้ที�ถอื …………………………………. หุน้ 

ที�อยู่ที�ตดิต่อได ้เลขที�……….... ซอย…………………………… ถนน ………………………….. เขต……………..…. แขวง……….............  

จงัหวดั …………………………………..  รหสัไปรษณยี ์……………………  โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร …………………….. 

E-mail …………………………………… 

ลงนาม …………………………………………………. 

       (                                                 ) 
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หนังสือยินยอมของบุคคลที/ได้รบัการเสนอชื/อให้เขา้รบัการพิจารณาเลือกตั .งเป็นกรรมการ 

       วนัที� ……………………………………………………… 
 
 ขา้พเจา้ ………………………………………………………………………….ตกลงใหค้วามยนิยอมเขา้รบัการเสนอชื�อ 

เพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการบรษิทั เอม็ เอฟ อ ี ซ ี จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)   และขา้พเจา้ขอรบัรองวา่

ขา้พเจา้มคีณุสมบตัเิหมาะสมครบถว้นแก่การดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั 
 
  ในการนี9  ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รษิทัฯ  ตรวจสอบคุณสมบตัขิองขา้พเจา้ เกี�ยวกบัการมหีรอืไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามที�

กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที� ทจ.24/2552  เรื�อง ขอ้กําหนดเกี�ยวกบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัที�

ออกหลกัทรพัย ์ลงวนัที� 20 กรกฎาคม 2552  โดยขา้พเจา้ไดแ้นบสาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาหนงัสอืเดนิทางมาพรอ้มนี9 
 
  เพื�อประโยชน์ในการพจิารณาของคณะกรรมการ  ขา้พเจา้ขอแจง้รายละเอยีดขอ้มลูดงันี9 

(1) ชื�อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………………………………... 

(2) สญัชาต ิ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(3) วนัเดอืนปีเกดิ …………………………………………………………….    อาย ุ…………………………………….  ปี 

(4) ที�อยู ่ 

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

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

(5) ตําแหน่ง / สถานที�ทํางานปจัจบุนั  

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

(6) วฒุกิารศกึษา 

    ปี                สถาบนัการศกึษา 
 

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

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

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

(7) ประวตักิารทํางาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

   ปี       ตําแหน่ง / บรษิทั / หน่วยงาน 

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

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

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

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

(8) การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/หุน้ส่วน  ในบรษิทั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หา้งหุน้สว่นสามญันิตบิุคคลอื�น       ในปจัจบุนั 

บรษิทั / หา้งหุน้สว่นจาํกดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้สว่นผูจ้ดัการ/ หุน้สว่นประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้สว่นประเภทจํากดัความรบัผดิ (       )  อื�น ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 
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บรษิทั / หา้งหุน้สว่นจาํกดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้สว่นผูจ้ดัการ/ หุน้สว่นประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้สว่นประเภทจํากดัความรบัผดิ (       )  อื�น ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 
 
บรษิทั / หา้งหุน้สว่นจาํกดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้สว่นผูจ้ดัการ/ หุน้สว่นประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้สว่นประเภทจํากดัความรบัผดิ (       )  อื�น ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 

 
บรษิทั / หา้งหุน้สว่นจาํกดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้สว่นผูจ้ดัการ/ หุน้สว่นประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้สว่นประเภทจํากดัความรบัผดิ (       )  อื�น ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 

 
บรษิทั / หา้งหุน้สว่นจาํกดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล …………………………………………………………….

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

(      )  กรรมการบรษิทั    (       )  กรรมการบรหิาร 

(      )  กรรมการตรวจสอบ    (       )  หุน้สว่นผูจ้ดัการ/ หุน้สว่นประเภทไมจ่าํกดัความรบัผดิ 

(      )  หุน้สว่นประเภทจํากดัความรบัผดิ (       )  อื�น ๆ (ระบุ) ……………………………………………. 
 

(9) ประวตักิารฝึกอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(      )  ไมเ่คย 

(      )  เคย 

          หลกัสตูรที�เขา้อบรม  

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

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

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

(10) การถอืหุน้ในบรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)  (นบัรวมการถอืหุน้โดยคูส่มรส และบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 

(        )  ไมม่ ี    (       )  ม ี จาํนวน  …….………………………………….. หุน้ 
 
ชื�อคูส่มรส ……………………………………………… อาย ุ………………… ปี ถอืหุน้จํานวน ……………….. หุน้ 

ชื�อบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

1. ……………………………………………………. อาย ุ…………………. ปี ถอืหุน้จาํนวน…………………… หุน้ 

2. ……………………………………………………. อาย ุ…………………. ปี ถอืหุน้จาํนวน…………………… หุน้ 

3. ……………………………………………………. อาย ุ…………………. ปี ถอืหุน้จาํนวน…………………… หุน้ 
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(11) ขอ้มลูเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ………………………………………………………………………………………………………... 

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

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่  ขอ้ความในแบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการบรษิทัฉบบันี9 

หลกัฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบเพิ�มเตมิ ถูกตอ้งครบถ้วนและเป็นจรงิทุกประการ เพื�อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื�อ

ไวเ้ป็นสาํคญั 

 

 

       ลงชื�อ …………………………………………… ผูถ้อืหุน้ 

               (                                             )  
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การส่งคาํถามเป็นการล่วงหน้าสาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 
1. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้น 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัโดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนักไ็ด ้  มสีดัสว่นการถอืหุน้ขั 9นตํ�า

จาํนวน 1 หุน้  และตอ้งถอืหุน้ในวนัที�สง่คาํถามเป็นการล่วงหน้า 

 

2. ขั .นตอนการส่งคาํถาม 

2.1  ผูถ้อืหุน้ที�มคุีณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี�บรษิทักาํหนดสามารถสง่คาํถามเป็นการล่วงหน้า  โดย

จดัทาํและนําสง่ “แบบเสนอคาํถามการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้”  สง่ถงึบรษิทัภายในวนัที� 6 กุมภาพนัธ ์2559 ตามที�

อยู่ดา้นล่างนี9 

เลขานุการบรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน) 

333  อาคารเลา้เป้งงว้น  ถนนวภิาวดรีงัสติ 

แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร  10900 
 

ทั 9งนี9ผูถ้อืหุน้สามารถสง่คาํถามล่วงหน้าสาํหรบัการประชมุอย่างไม่เป็นทางการไดท้ี�  

E-mail: secretary@mfec.co.th  หรอืทางโทรสารหมายเลข 0-2278-9278  

 

2.2 เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวม กลั �นกรองคาํถาม และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณา

ความเหมาะสมต่อไป 
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แบบส่งคาํถามลว่งหน้าสาํหรบัการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 

 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื�น ๆ ………………………………………………………………………………………………เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)  จาํนวนหุน้ที�ถอื …………………………………. หุน้ 

ที�อยู่ที�ตดิต่อได ้เลขที�……….... ซอย…………………………… ถนน ………………………….. เขต……………..…. แขวง……….............  

จงัหวดั …………………………………..  รหสัไปรษณยี ์……………………  โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร …………………….. 

E-mail …………………………………… 

ลงนาม …………………………………………………. 

       (                                                 ) 

คาํถาม 

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


