
 
 
 
 

       วนัท่ี  1  ตุลาคม  2563 

 

เร่ือง การเสนอวาระการประชุม เสนอบุคคลเป็นกรรมการและการส่งคาํถามล่วงหนา้เก่ียวกบั 

                วาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

  บริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) ขอแจง้ให้ทราบว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564  

บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษทั และการส่งคาํถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด 

ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยผูถื้อหุ้นสามารถ Download “แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี”(แบบ ก) และ“แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” (แบบ ข) ไดท้าง website ของ

บริษทัท่ี www.asiahotel.co.th หรือติดต่อเลขานุการบริษทั ท่ี Email address : sudarat@asiahotel.co.th  เพื่อบริษทั

ไดร้วบรวมเสนอคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่แก่ผูล้งทุนต่อไป 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

      (นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวจิิตร) 

    กรรมการผูจ้ดัการ  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asiahotel.co.th/
mailto:sudarat@asiahotel.co.th


หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้ง

เป็นกรรมการ และการส่งคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ของ

บริษัท เอเชียโฮเตล็  จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้ 1.  วตัถุประสงค ์

ขอ้ 2.  คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 3.  การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุวาระการประชุม 

3.1  แบบเสนอวาระการประชุม และช่วงเวลาในการเสนอ 

3.2  เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

3.3  ขั้นตอนในการพิจารณา 

ขอ้ 4.  การเสนอช่ือกรรมการ 

4.1  แบบเสนอช่ือกรรมการ และช่วงเวลาในการเสนอ 

4.2  คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

4.3  ขั้นตอนในการพิจารณา 

ขอ้ 5. การส่งคาํถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

ข้อ 1.  วตัถุประสงค์ 

บริษทั  เอเชียโฮเต็ล  จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คาํนึงถึงความสาํคญัของผูถื้อหุ้น และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี บริษทั ฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเห็นวา่เป็นประโยชน์แก่บริษทั ฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็น

วาระการประชุมและให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้ งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซ่ึงจะช่วย

กลัน่กรองวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ อยา่งแทจ้ริง และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทั ฯ และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้ง

ช่วยใหบ้ริษทั ฯ สามารถปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ ท่ีดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ข้อ 2.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

2.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได ้

2.2  มีสดัส่วนการถือหุน้ขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ 80,000 หุน้ (0.25%ของจาํนวนหุน้บริษทัทั้งหมด) 

2.3  ตอ้งถือหุ้นบริษทั ฯ ในสัดส่วนท่ีกาํหนดตาม 2.2 ต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยงัถือหุ้นตามสัดส่วน

ดงักล่าวในวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

ข้อ 3.  การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุวาระการประชุม 

3.1  ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2.  ของหลกัเกณฑ์น้ี  สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม โดยกรอกแบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   (แบบ ก.) พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

และแนบหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ

คณะกรรมการ (ถา้มี) ส่งถึงบริษทั ฯ ภายใน วนัที ่31 ธันวาคม 2563 เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบ

วาระการประชุมได ้ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 

 เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั  เอเชียโฮเตล็  จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 296 ถนนพญาไท  

แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 10400 

 



ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2.  เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ 

ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายลงลายมือช่ือพร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการถือหุน้ทุกรายซ่ึงรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ขอ้ 2.2  ในการน้ีใหก้รอกช่ือซ่ึงผู ้

ถือหุ้นร่วมกนัทุกรายมอบหมายให้เป็นผูรั้บการติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือวา่ การท่ีบริษทั ฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็น

การติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2.  เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 

วาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานในครบถว้น 

3.2  เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็น

วาระการประชุม 

(1)  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดูแลบริษทั ฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตาม ขอ้บงัคบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษทั ฯ เวน้แต่เป็นการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ฯ หรือทบทวนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(2) เร่ืองซ่ึงกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และบริษทั ฯ ไดด้าํเนินการกาํหนดเป็น

วาระการประชุมแลว้ 

(3)  เร่ืองท่ีมิใช่อาํนาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย 

(4)  เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือขอบวตัถุประสงคห์รืออาํนาจหนา้ท่ี ท่ีบริษทั ฯ จะดาํเนินการได ้

(5)  เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาและไดรั้บมติสนบัสนุน

ดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ได้

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

(6)  เร่ืองท่ีให้ขอ้มูลเอกสารหลกัฐาน ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ มีขอ้ความท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง มีขอ้เสนอท่ี

คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผูเ้สนอใหแ้กไ้ขได ้หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(7)  เร่ืองท่ีเป็นงานประจาํ (Routine) หรือเป็นอาํนาจการบริหารจดัการของบริษทั ฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(8)  เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั ฯ  

(9)  เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

(10) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 และเห็นวา่ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็น

สาระ 

3.3  ท่ีประชุมกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะแจง้ผลการพิจารณาให้ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ภายใน เดือน กุมภาพันธ์  

2564 โดยเร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคาํบอกกล่าวเรียกประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปีต่อไป 

ข้อ 4.  การเสนอช่ือกรรมการ 

4.1  ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2. ของหลกัเกณฑ์น้ี สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการได ้โดยกรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และขอใหผู้ท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือลงนามยนิยอมใน แบบ 

ข. พร้อมแนบหลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์น 2.2 และ 2.3  ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืน

จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม

ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) และส่งถึงบริษทั ฯ ภายในวนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 

 
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั  เอเชียโฮเตล็  จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 296 ถนนพญาไท  

แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 10400 

 



 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.  เสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการ ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายลงลายมือช่ือพร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการถือหุน้ทุกรายซ่ึงรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ขอ้ 2.2 ในการน้ี

ให้กรอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุน้ร่วมกนัทุกรายมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บการติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือวา่ การท่ีบริษทั ฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บ

มอบหมายเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2. เสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการมากกวา่ 

1 คน ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํแบบเสนอช่ือกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คนพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานให้ครบถว้น และแนบ

หลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในแบบเสนอช่ือกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาดา้น

คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวติัการทาํงานของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทุกคนดว้ย 

4.2  บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

(1)  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ฯ  

(2)  มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัดา้นการเงิน การบญัชี กฎหมาย หรือการบริหารธุรกิจ 

(3)  ตอ้งไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั ฯ  

(3.1)  ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในหา้ง

หุน้ส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษทั ฯ  

(3.2)  ไม่เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนไดเ้สียในทาํนองเดียวกันกับบริษทั ฯ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน

สามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุน้ส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืน ท่ี

ประกอบกิจการอนัมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

(3.3)  หรือกรณีอ่ืน ๆ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และ/หรือท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

(4)  มีเวลาให้กบับริษทั ฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทั ฯ มอบหมาย 

4.3  บริษทั ฯ จะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีครบถว้น ถูกตอ้งและมี

ขอ้มูลเพียงพอ  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูก้ลัน่กรอง คดัเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการ

ของบริษทั ฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อไป 

ข้อ 5. การส่งคาํถามล่วงหน้าเกีย่วกบัวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

          ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะส่งคาํถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้ สามารถส่งคาํถามเป็นหนงัสือล่วงหนา้ได ้โดย

ตอ้งระบุขอ้มูลของตน ดงัน้ี 

(1) ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์โทรสาร และ Email  ท่ีติดต่อได ้

(2) จาํนวนหุน้ 

(3) คาํถามท่ีประสงคจ์ะสอบถามและขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงมดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) ขอ้มูลประกอบการพิจารณาอ่ืนท่ีจาํเป็น 

          ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาคาํถาม และ/หรือ ขอ้มูล ท่ีผูถื้อหุน้ส่งมาไดต้ามความเหมาะสม 

 



 

แบบ ก. 

แบบเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของ 

บริษทั เอเชียโฮเตล็  จาํกดั (มหาชน) จาํนวน.............................หุน้  อยูบ่า้นเลขท่ี...................... ถนน............................................ 

ตาํบล/แขวง................................................ อาํเภอ/เขต................................................... จงัหวดั.................................................... 

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ................................................. หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีทาํงาน............................................................ 

E-mail (ถา้มี).......................................................................................................................................................... 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี.................................................   

เร่ืองท่ีเสนอ : ……………………………………………………………………………………………………….. 

วตัถุประสงค ์:   ( ) เพ่ือพิจารณา  ( ) เพ่ือทราบ 

รายละเอียด :  ( ) มีเอกสารประกอบ ( ) ไม่มีเอกสารประกอบ 

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

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

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

และมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจริง หรือเหตุผล เป็นตน้) 

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

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

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

ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน.....................  แผน่ 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้นาย/นาง/นางสาว.............................................................................เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจาก

ขา้พเจา้ ในการติดต่อกบับริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 3.1 วรรค 2 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความในแบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีน้ี หลกัฐาน

การถือหุน้ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูถื้อหุน้ 

        (..............................................................) 

วนัท่ี...................................................... 

 



 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอวาระการ

ประชุมฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2. แบบเสนอวาระการประชุมจะตอ้งส่งถึงบริษทั ฯ ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  เพ่ือให้คณะกรรมการ

พิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษทั ฯ และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุม ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอวาระการ

ประชุม และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย รวมทั้งใหก้รอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุ้นร่วมกนัทุกรายมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บการติดต่อแทน 1 

ช่ือ และใหถื้อวา่การท่ีบริษทั ฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ แลว้รวบรวมเป็นชุด

เดียวกนัตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 3.1 วรรค 2 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกวา่ 1 วาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํแบบเสนอ

วาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ และดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้ 3.1 วรรค 3  

5. กรณีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อม

ทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

6. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี

คุณสมบติัไม่ครบถว้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ข. 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ 

 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของ 

บริษทั เอเชียโฮเตล็  จาํกดั (มหาชน) จาํนวน.............................หุน้  อยูบ่า้นเลขท่ี............... ถนน..................................ตาํบล/

แขวง................................ อาํเภอ/เขต............................................ จงัหวดั.............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ

................................... หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีทาํงาน.......................................E-mail (ถา้มี).......................................... 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ..................................................................อายุ

..............ปี เป็นกรรมการบริษทั ฯ ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.2 และมีหลกัฐานการ

ให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษาและประวติั

การทาํงาน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน........................ แผน่ 

(3) ขา้พเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ....................................................................เป็นผูไ้ด้รับ

มอบหมายจากขา้พเจา้ ในการติดต่อกบับริษทั ฯ ตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.1 วรรค 2 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความในแบบเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการน้ี หลกัฐานการถือหุ้นหลกัฐานการให้ความ

ยนิยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 

 

ลงช่ือ.......................................................................ผูถื้อหุน้ 

(............................................................) 

วนัท่ี..................................................... 

 

 

(4)  ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็น

กรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองวา่ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.2  รวมทั้ง

ยอมรับการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 

 
 

ลงช่ือ.........................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

              (.........................................................) 

       วนัท่ี................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสาํเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอวาระการ

ประชุมฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2. แบบเสนอช่ือกรรมการจะตอ้งส่งถึงบริษทั ฯ ภายในวนัท่ี 31  ธันวาคม 2563  เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษทั ฯ และเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอช่ือ

กรรมการ และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย รวมทั้งใหก้รอกช่ือซ่ึงผูถื้อหุน้ร่วมกนัทุกรายมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บการติดต่อแทน 

1 ช่ือ และให้ถือวา่การท่ีบริษทั ฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ แลว้รวบรวมเป็น

ชุดเดียวกนัตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4.1 วรรค 2 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน  ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํ

แบบเสนอช่ือกรรมการ  1 ชุด ต่อกรรมการ  1 คน และดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.1 วรรค 3  

5. กรณีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อม

ทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

6. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี

คุณสมบติัไม่ครบถว้น 

7. บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

7.1 มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

7.2 มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัดา้น การเงิน การบญัชี กฎหมาย หรือการบริหารธุรกิจ 

7.3 ตอ้งไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทัฯ 

(1)  ประกอบกิจการ หรือเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความ

รับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 

(2) ไม่เป็นคู่สัญญา  หรือมีส่วนไดเ้สียในทาํนองเดียวกนักบับริษทัฯ หรือเป็นหุ้นส่วนใน

ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดัหรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทั

มหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

(3) หรือกรณีอ่ืนๆ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และ/หรือท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

7.4          มีเวลาให้กับบริษทัฯ ทั้ งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้ งการปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

 

                                                                 *************** 

 

 


