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หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท 

 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความแนวแนที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายภายใต
มาตรา 89/28 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และตระหนัก
ถึงความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันอันเปนหนึ่งในนโยบายในการปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและชื่อกรรมการ
ลวงหนา จึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
บริษัทเปนการลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน  

บริษัทไดกําหนดขั้นตอนและหลักเกณฑในการพิจารณากลั่นกรองการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือ
หุน และการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ดังตอไปนี้ 
สวนที่ 1 คุณสมบัติของผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท 
  ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปน
กรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการตองเปนผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลาย
คนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 1 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่
เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ และถือหุนตามสัดสวนที่กําหนดดังกลาวตอเนื่องไมนอยกวา 6 เดือน
กอนวันย่ืนเสนอ 
สวนที่ 2 การเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปน

กรรมการบริษัท 
 (1) การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
 1.1 เรื่องที่จะไมนําเสนอเปนระเบียบวาระการประชุม 

 (1) เรื่องที่กําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานที่กาํกับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถปุระสงค ขอบังคบั มติที่ประชุมผูถอืหุน 

 (3) เรื่องที่บริษัทไดดําเนินการแลว 
 (4) เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน ไมถูกตอง หรือ ไมไดระบุวาในการนําเสนอวาระนั้น

เปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา หรือไมสามารถติดตอผูถือหุนเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมได  
 (5) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดในสวนที่ 1 

 1.2 ข้ันตอนการพิจารณา 
 (1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในสวนที่ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดย
ตองกรอกขอมูลใน“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน พ.ศ. 2554” ใหครบถวน พรอมลงชื่อไว
เปนหลักฐานแลวนําสง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน พ.ศ. 2554” ใหบริษัทอยางไมเปน
ทางการไดทางโทรสารหมายเลข 0-2679-6241-2 (ระบุฝายนักลงทุนสัมพันธ) และจัดสงตนฉบับพรอมหลักฐานที่กําหนด
ในสวนที่ 3 มายังบริษัททางไปรษณีย ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ที่ “ฝายนักลงทุนสัมพันธ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง 
จํากัด (มหาชน) ชั้น 24 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120” 
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 (2)  ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในสวนที่ 1 เสนอระเบียบ
วาระการประชุมตอคณะกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกขอมูลใน“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปผู
ถือหุน พ.ศ. 2554” ใหครบถวนพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานแลวรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําป
ผูถือหุน พ.ศ. 2554 หลักฐานการถือหุนที่กําหนดในสวนที่ 3 ของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกันเสนอตอคณะกรรมการ 
หรืออาจสงเรื่องอยางไมเปนทางการกอนสงตนฉบับตามขอ (1) ได   
 (3)  ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในสวนที่ 1 เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมมากกวา 1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนตองจัดทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปผู
ถือหุน พ.ศ. 2554” 1 แบบ ตอ 1 ระเบียบวาระพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานใหครบถวน หรืออาจสงเรื่องอยางไมเปนทางการ
กอนสงตนฉบับตามขอ (1) ได  
 (4)  เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตนใหคณะกรรมการ โดย  

(4.1)  เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทจะแจงผูถือหุนภายใน
วันที่ 17 มกราคม 2554 โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแกไข และสงตนฉบับคืนใหถึง
บริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพื่อทราบ
การปดเรื่อง  

(4.2)  เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดในสวนที่ 1 เลขานุการ
บริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพื่อทราบการปดเรื่องภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 

(4.3)  เรื่องที่ไมเขาขายตามขอ (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอตอคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ 2554  

 (5)  คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผูถือหุนเสนอซึง่จะตอง
ไมมีลักษณะเขาขายตามขอ 1 (1.1) เวนแตคณะกรรมการจะพิจารณาเปนอยางอื่น ทั้งนี้ คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการถือเปนที่สุด  

(6)  เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเปนระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู
ถือหุน พรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเรื่องที่ไมผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและเรื่องตามขอ (4) (4.1) – (4.2) บริษัทจะแจงเปนระเบียบวาระเพื่อทราบในการ
ประชุมผูถือหุนพรอมระบุเหตุผลในการปฏิเสธดวย 

(7) ในกรณีหากบริษัทปฏิเสธการบรรจุเร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุนในขอ 6 ผูถือหุนสามารถมีมติดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบ
ใหมีการบรรจุเรื่องที่ถูกปฏิเสธ เปนวาระการประชุมของผูถือหุนได โดยบริษัทจะบรรจุเรื่องดังกลาว
เปนวาระในการประชุมผูถือหุนที่บริษัทจะจัดใหมีข้ึนในครั้งถัดไป 

 (2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท 
 2.1  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ  
       บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

(1)  มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดและ
กฎหมายหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  

(2)  มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวังและความซื่อสัตย (Fiduciary Duty)  

(3) สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพรางกายที่
แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีการเตรียม
ตัวเปนการลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม มี
ความตรงไปตรงมา มีความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เปน
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นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทํางาน และจริยธรรมที่ดีงามและไดรับการยอมรับจาก
สังคม   

(4)  มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัท  
(5)  ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน  
(6) ไมเปนบุคคลตองหามมิใหดํารงตําแหนงกรรมการตามที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

กําหนดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจให
บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน 

 2.2 ข้ันตอนการพิจารณา 
 (1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในสวนที่ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการได 
โดยกรอกขอมูลใน“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน พ.ศ. 2554” ใหครบถวนพรอมลงชื่อไวเปน
หลักฐานแลวนําสง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท” ใหบริษัทอยางไมเปน
ทางการไดทางโทรสารหมายเลข 0-2679-6241-2 (ระบุฝายนักลงทุนสัมพันธ) และจัดสงตนฉบับพรอมหลักฐานที่กําหนด
ในในสวนที่ 3 และเอกสารของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามที่กําหนดในสวนที่ 3 มายังบริษัททางไปรษณีย ภายในวันที่ 
30 ธันวาคม 2553 ที่ “ฝายนักลงทุนสัมพันธ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ชั้น 24 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร 
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120” 
 (2)  ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในสวนที่ 1 เสนอระเบียบ
วาระการประชุมตอคณะกรรมการ  ผูถือหุนทุกรายตองกรอกขอมูลใน“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําป
ผูถือหุน พ.ศ. 2554” ใหครบถวนพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานแลวรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุน พ.ศ. 2554” และหลักฐานการถือหุนที่กําหนดในสวนที่ 3 ของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกันเสนอตอ
คณะกรรมการและเอกสารของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทุกคนตามที่กําหนดในสวนที่ 3 ดวยหรืออาจสง
เรื่องอยางไมเปนทางการกอนสงตนฉบับตามขอ (1) ได   
 (3)  ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในสวนที่ 1 เสนอ
บุคคลเปนกรรมการมากกวา 1 คน ผูถือหุนตองจัดทํา“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
บริษัท” 1 แบบ ตอ กรรมการ 1 คน พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานใหครบถวนและแนบหลักฐานที่กําหนดในในสวนที่ 3 
และเอกสารของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทุกคนตามที่กําหนดในสวนที่ 3 ดวย หรืออาจสงเรื่องอยางไมเปน
ทางการกอนสงตนฉบับตามขอ (1) ได  
 (4)  เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตนใหคณะกรรมการ โดย  

(4.1)  เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทจะแจงผูถือหุนภายใน
วันที่ 17 มกราคม 2554 โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแกไข และสงตนฉบับคืนใหถึง
บริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพื่อทราบ
การปดเรื่อง  

(4.2)  หากบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 2.1 
หรือผูถือหุนที่ เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดในสวนที่ 1 
เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพื่อทราบการปดเรื่องภายในวันที่ 31 มกราคม 
2554  

(4.3)  เรื่องที่ไมเขาขายตามขอ (1) หรือ (2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอตอคณะกรรมการใน
การประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ 2554  

 (5)  คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอ ทั้งนี้ คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการถือเปนที่สุด  



หนา 4 
  
 

(6)  บุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 
พรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ (4) 
(4.1) และ (4.2) บริษัทจะแจงเปนระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผูถือหุนพรอมระบุเหตุผลใน
การปฏิเสธดวย  

สวนที่ 3  สรุปเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการบริษัท 
1)  แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 และ / หรือแบบเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท 
2) หลักฐานประกอบ 

2.1 สําเนาใบหุน หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

  2.2 หลักฐานแสดงตน  
กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
กรณีนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลง
ชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

3) สําหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ ใหแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษา และประวัติการทํางานของบุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อ และขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ-นามสกุลผูเสนอ :  
ที่อยู :  
   
โทรศัพท :  
โทรสาร :  
Email Address :  
จํานวนหุนที่ถือครอง :  
   
วาระที่ขอเสนอ :  
   
   
วัตถุประสงค/เหตุผล :  
   
   
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบเสนอวาระการประชุมนี้ และหลักฐานการถือหุน ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
  

ลงชื่อ  ผูถือหุน 
           (  ) 
วันที่   

 

หมายเหต ุ

1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานดังตอไปนี้ 
1.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก สําเนาใบหุน หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
1.2 หลักฐานแสดงตน 

1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

1.2.2 กรณีนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนง
เปนกรรมการ 

2. ผูถือหุนสามารถสงแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 อยางไมเปนทางการทางโทรสารที่หมายเลข 0-2679-6241-2 (ระบุฝายนัก
ลงทุนสัมพันธ) และจัดสงตนฉบับพรอมหลักฐานที่กําหนด มายังบริษัททางไปรษณีย ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ที่ “ฝายนักลงทุนสัมพันธ บริษัท เอเซีย
เสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ชั้น 24 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120” 

3. กรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตอง
กรอกขอมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และลงชื่อไวเปนหลักฐาน และรวบรวมเปนชุดเดียวกันนําสงใหบริษัท 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ-นามสกุลผูเสนอ :  
ที่อยู :  
โทรศัพท :  
โทรสาร :  
Email Address :  
จํานวนหุนที่ถือครอง :  
 
 ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว  
เขารับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกลาวใหความยินยอม 
และขอรับรองวาขอความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท หลักฐานการถือหุน และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติที่ยื่นมาพรอมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ  
  

ลงชื่อ  ผูถือหุน 
(  ) 
วันที่   

 
 ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว  บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตามที่ผูถือหุน 
เสนอชื่อขางตน ยนิยอมและรับรองวาเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติที่ยื่นมาพรอมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ  

 
ลงชื่อ 

  
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 

(  ) 
วันที่   

หมายเหต ุ
1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานดังตอไปนี้ 

1.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก สําเนาใบหุน หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

1.2 หลักฐานแสดงตน 
1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง 
1.2.2 กรณีนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 

ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนง
เปนกรรมการ 

2. ผูถือหุนสามารถสงแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท อยางไมเปนทางการทางโทรสารที่หมายเลข 0-2679-6241-2 (ระบุฝายนัก
ลงทุนสัมพันธ) และจัดสงตนฉบับพรอมหลักฐานที่กําหนด มายังบริษัททางไปรษณีย ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ที่ “ฝายนักลงทุนสัมพันธ บริษัท เอเซีย
เสริมกจิลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ชั้น 24 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120” 

3. กรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตอง
กรอกขอมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และลงชื่อไวเปนหลักฐาน และรวบรวมเปนชุดเดียวกันนําสงใหบริษทั 

4. สําหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ ใหแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษา และประวัติ
การทํางานของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 


