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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น                                             
การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคําถามล่วงหน้า 

 

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง  จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีความแน่วแน่ท่ีจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย
ภายใตม้าตรา 89/28 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ
ตระหนกัถึงความสําคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัอนัเป็นหน่ึงในนโยบายในการปฏิบติั
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และ
ช่ือกรรมการล่วงหนา้ จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้  

บริษทัไดก้าํหนดขั้นตอนและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณากลัน่กรองการเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ และการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาดํารง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 

ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน
ซ่ึงถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 1 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี
เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ และถือหุ้นตามสัดส่วนท่ีกาํหนดดงักล่าวต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 6 
เดือนก่อนวนัยืน่เสนอ 

ส่วนที ่2 การเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท 

(1) การเสนอระเบียบวาระการประชุม  

1.1 เร่ืองท่ีจะไม่นาํเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม 

(1) เร่ืองท่ีกาํหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

(2) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(3) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้าํเนินการแลว้ 

(4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่ไดร้ะบุวา่ในการนาํเสนอวาระนั้นเป็น
เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา หรือไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุ้นเพ่ือขอขอ้มูลเพ่ิมเติม
ได ้ 

(5) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีกาํหนดในส่วนท่ี 1 
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1.2 ขั้นตอนการพิจารณา 

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดในส่วนท่ี 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม
โดยตอ้งกรอกขอ้มูลใน“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น พ.ศ. 2561” ให้
ครบถว้น พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้นาํส่งให้บริษทัอยา่งไม่เป็นทางการไดท้างโทรสารหมายเลข     
0-2679-6241-2 (ระบุฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์) และจดัส่งตน้ฉบบัพร้อมหลกัฐานท่ีกาํหนดในส่วนท่ี 3 มายงั
บริษทัทางไปรษณีย ์ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ี “ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง 
จาํกดั (มหาชน) ชั้น 24 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120” 

(2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดในส่วนท่ี 1 เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลใน“แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ พ.ศ. 2561” ใหค้รบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมแบบ
เสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ พ.ศ. 2561 หลกัฐานการถือหุน้ท่ีกาํหนดในส่วน
ท่ี 3 ของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อน
ส่งตน้ฉบบัตามขอ้ (1) ได ้  

(3)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดในส่วนท่ี 1 
เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํ “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ พ.ศ. 2561” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานให้
ครบถว้น หรืออาจส่งเร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัตามขอ้ (1) ได ้ 

(4)  เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย  

(4.1)  เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุ้น
ภายในวนัท่ี 16 มกราคม 2561 โดยหากผูถื้อหุน้ไม่ดาํเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบบั
คืนใหถึ้งบริษทัภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2561 เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อ
หุน้เพ่ือทราบการปิดเร่ือง  

(4.2)  เ ร่ืองท่ี เสนอโดยผู ้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดในส่วนท่ี  1 
เลขานุการบริษทัจะส่งหนังสือแจ้งผูถื้อหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 31 
มกราคม 2561 

(4.3)  เร่ืองท่ีไม่เขา้ข่ายตามขอ้ (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษทัจะรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ  

 (5)  คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอซ่ึง
จะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 1 (1.1) เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน ทั้งน้ี คาํวินิจฉัย
ของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด  

(6)  เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
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คณะกรรมการและเร่ืองตามขอ้ (4) (4.1) - (4.2) บริษทัจะแจง้เป็นระเบียบวาระเพ่ือทราบในการประชุมผู ้
ถือหุน้พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธดว้ย 

(7) ในกรณีหากบริษทัปฏิเสธการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ในขอ้ 6 ผูถื้อหุน้สามารถมีมติดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มี
การบรรจุเร่ืองท่ีถูกปฏิเสธ เป็นวาระการประชุมของผูถื้อหุน้ได ้โดยบริษทัจะบรรจุเร่ืองดงักล่าวเป็นวาระ
ในการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีบริษทัจะจดัใหมี้ข้ึนในคร้ังถดัไป 

(2) การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 

2.1 คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ  

       บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

(1)  มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดและ
กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

(2)  มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงัและความซ่ือสัตย ์(Fiduciary Duty)  

(3) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุท่ีเหมาะสม มีสุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ มีการเตรียม
ตวัเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นอยา่งดี มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรคใ์นการประชุม มี
ความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็น
นักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติัการทาํงาน และจริยธรรมท่ีดีงามและไดรั้บการยอมรับจาก
สังคม   

(4)  มีความรู้ความสามารถท่ีสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทั  

(5)  ไม่ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัหลายแห่งในขณะเดียวกนั  

(6) ไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามท่ีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนดหรือมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้
บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา 

(1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกาํหนดในส่วนท่ี 1 สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการได  ้โดยกรอกขอ้มูลใน“แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั” ให้
ครบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้นาํส่งให้บริษทัอย่างไม่เป็นทางการไดท้างโทรสารหมายเลข     
0-2679-6241-2 (ระบุฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์) และจดัส่งตน้ฉบบัพร้อมหลกัฐานท่ีกาํหนดในในส่วนท่ี 3 
และเอกสารของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือตามท่ีกาํหนดในส่วนท่ี 3 มายงับริษทัทางไปรษณีย ์ภายในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 ท่ี “ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ชั้น 24 อาคาร     
สาธรซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120” 
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(2)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดในส่วนท่ี 1 เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ  ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลใน“แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
พิจารณาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั” ให้ครบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมแบบเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและหลกัฐานการถือหุน้ท่ีกาํหนดในส่วนท่ี 3 ของผูถื้อ
หุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการและเอกสารของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
ทุกคนตามท่ีกาํหนดในส่วนท่ี 3 ดว้ยหรืออาจส่งเร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัตามขอ้ (1) ได ้  

(3)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดในส่วนท่ี 1 
เสนอบุคคลเป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ“แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาดาํรง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั” 1 แบบ ต่อ กรรมการ 1 คน พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้นและ
แนบหลกัฐานท่ีกาํหนดในในส่วนท่ี 3 และเอกสารของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทุกคน
ตามท่ีกาํหนดในส่วนท่ี 3 ดว้ย หรืออาจส่งเร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัตามขอ้ (1) ได ้ 

(4)  เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย  

(4.1)  เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน
วนัท่ี 16 มกราคม 2561 โดยหากผูถื้อหุ้นไม่ดาํเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืนให้ถึง
บริษทัภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2561 เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบ
การปิดเร่ือง  

(4.2)  หากบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 2.1 
หรือผู ้ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดในส่วนท่ี 1 
เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 31 มกราคม 
2561 

(4.3)  เร่ืองท่ีไม่เขา้ข่ายตามขอ้ (1) หรือ (2) เลขานุการบริษทัจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการใน
การประชุมคณะกรรมการ  

 (5)  คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ ทั้งน้ี คาํวินิจฉยัของ
คณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด  

(6)  บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมผูถื้อ
หุน้ พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ้ (4) 
(4.1) และ (4.2) บริษทัจะแจง้เป็นระเบียบวาระเพ่ือทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการ
ปฏิเสธดว้ย  
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ส่วนที ่3  สรุปเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดํารง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 

1)  แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 และ/หรือแบบเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือรับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

2) หลกัฐานประกอบ 

2.1  สําเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

2.2 หลกัฐานแสดงตน  

กรณีบุคคลธรรมดา : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

กรณีนิติบุคคล : สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

3) สําหรับการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ ให้แนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติัการทาํงานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือ และขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 

ส่วนที ่4 การส่งคาํถามล่วงหน้าเกีย่วกบัการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น 

 แนวทางการให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้ สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะส่งคาํถามล่วงหนา้เก่ียวกบัการ
ประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2561 สามารถแจ้งข้อมูลหรือส่งคําถามล่วงหน้าได้ท่ี                      
“ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ชั้น 24 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 
175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120” ระหวา่งวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมเอกสารประกอบ ดงัน้ี  

1) ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ โทรสาร และ E-mail (ถา้มี) ท่ีติดต่อไดข้องผูถื้อหุ้นท่ีส่งคาํถาม 
ล่วงหนา้ 

2) จาํนวนหุน้ของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้ถือ 

3)  คาํถามท่ีประสงคจ์ะสอบถาม 

4)  ขอ้มูลประกอบการพิจารณาหรือขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเห็นวา่จาํเป็น (ถา้มี) 

 ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีส่งคาํถามล่วงหน้าตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย และบริษทัสงวนสิทธ์ิท่ีจาํพิจารณา
ดาํเนินการหรืองดดาํเนินการใดๆ ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
ช่ือ-นามสกลุผูเ้สนอ :  
ท่ีอยู ่ :  
   
โทรศพัท ์ :  
โทรสาร :  
Email Address :  
จาํนวนหุน้ท่ีถือครอง :  
   
วาระท่ีขอเสนอ :  
   
   
วตัถุประสงค/์เหตุผล :  
   
   

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบเสนอวาระการประชุมน้ี และหลกัฐานการถือหุน้ ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ  

ลงช่ือ  ผูถื้อหุน้ 

           (  ) 

วนัท่ี   
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ สําเนาใบหุ้น หรือ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

1.2 หลกัฐานแสดงตน 
1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
1.2.2 กรณีนิติบุคคล : สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือแบบเสนอช่ือบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

2. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 อยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ีหมายเลข     
0-2679-6241-2 (ระบุฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์) และจัดส่งต้นฉบับพร้อมหลักฐานท่ีกําหนด มายงับริษัททางไปรษณีย์ ภายในวนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2560 ท่ี “ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ชั้น 24 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนน
สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120” 

3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ ผู ้
ถือหุ้นทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และรวบรวมเป็นชุดเดียวกนันาํส่งให้
บริษทั 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่พจิารณาดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

ช่ือ-นามสกลุผูเ้สนอ :  

ท่ีอยู ่ :  
โทรศพัท ์ :  
โทรสาร :  
Email Address :  
จาํนวนหุน้ท่ีถือครอง :  

 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย / นาง / นางสาว  
เขา้รับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวให้ความ
ยินยอม และขอรับรองว่าขอ้ความในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั หลกัฐานการถือหุ้น และ
เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบติัท่ียืน่มาพร้อมน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ   

ลงช่ือ  ผูถื้อหุน้ 
 ) 

วนัท่ี   
 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตามท่ีผูถื้อหุน้ 
เสนอช่ือขา้งตน้ยนิยอมและรับรองวา่เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบติัท่ียืน่มาพร้อมน้ีถกูตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ  

 
ลงช่ือ 

  
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

 ) 
วนัท่ี   

หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ สําเนาใบหุ้น หรือ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือ บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

1.2 หลกัฐานแสดงตน 
1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 
1.2.2 กรณีนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั อยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ีหมายเลข 0-2679-6241-2 (ระบุ
ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์) และจดัส่งตน้ฉบบัพร้อมหลกัฐานท่ีกาํหนด มายงับริษทัทางไปรษณีย ์ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ี “ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ชั้น 24 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120” 

3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทุกราย
ตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และรวบรวมเป็นชุดเดียวกนันาํส่งใหบ้ริษทั 

4. สาํหรับการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และ
ประวติัการทาํงานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และขอ้มูลประกอบเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 


