
เร่ือง  การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565  

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บริษัท ฟินนัซ่า จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษัท”) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญั  
ผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

1. สดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าของผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอเร่ืองเข้าเป็นวาระการประชุมหรือช่ือบคุคลเพื่อเป็น
กรรมการ ต้องเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทที่ถือหุ้ นและมีสิทธิออกเสียงอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท แตจ่ะเป็นสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 

2. รายละเอียดของข้อมูลประกอบเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิตามข้อ 1. ที่ประสงค์ 
จะเสนอเร่ืองเข้าเป็นวาระการประชุมหรือช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 
โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือ ช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ 
การคดัเลือกเป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565” พร้อมค ารับรองความถกูต้องของข้อมลู 
ที่ให้มา 

3. วิธีการเสนอเร่ืองหรือช่ือบุคคล ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิตามข้อ 1. ต้องน าเสนอเร่ืองหรือช่ือบุคคล
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยการจดัท าเป็นหนงัสือพร้อมข้อมลูที่ก าหนดในข้อ 2. และแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุ้น 
ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน แสดงจ านวนหุ้นที่ถือ หรือ ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
และน าสง่มายงับริษัท โดยจดหมายลงทะเบียน มายงั 

นางสาววิภา นิลโสภณ 
บริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 20 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 

โดยบริษัทจะรับเฉพาะเร่ืองที่มาถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2565 เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะน าเสนอเฉพาะเร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
และผู้ ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
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แบบฟอร์ม 
การขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือ การขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 

 

วนัท่ี   

ช่ือ – นามสกลุของผู้ เสนอ   

ที่อยู ่   

   

โทรศพัท์   

โทรสาร   

จ านวนหุ้น FNS ที่ถือครอง   หุ้น ณ วนัท่ี   

วาระท่ีขอเสนอ   

   

วตัถปุระสงค์ (เพื่อทราบ เพือ่อนมุตัิ หรือ เพื่อพิจารณา)   

   

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

   

 (หากเป็นการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ โปรดกรอกรายละเอียดในหน้า 2-3 ด้วย) 

ข้อมลูอื่นท่ีจ าเป็นตอ่การตดัสนิใจ   

   

   

 
ข้าพเจ้าขอรับรองความถกูต้องของข้อมลูข้างต้น 

 

ลงช่ือ   ผู้ ถือหุ้น 

 ( )  
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ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพจิารณาและคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

1. ช่ือ – นามสกลุ   

 สญัชาต ิ   

 วนั / เดือน / ปีเกิด   อาย ุ   ปี 

2. ที่อยู ่   

    

 โทรศพัท์   

3. จ านวนหุ้น FNS ที่ถือครอง   หุ้น ณ วนัท่ี   

4. อาชีพ / สถานท่ีท างานปัจจบุนั   

5. วฒุิการศกึษา ปี สถาบนัการศกึษา 

      

      

      

6. ประวตัิการท างาน ปี บริษัท / หนว่ยงาน 

      

      

      

      

      

7. สถานภาพการสมรส   

 ช่ือคูส่มรส   ถือหุ้นจ านวน   หุ้น 

 ช่ือบตุร   ถือหุ้นจ านวน   หุ้น 

    ถือหุ้นจ านวน   หุ้น 

    ถือหุ้นจ านวน   หุ้น 

    ถือหุ้นจ านวน   หุ้น 
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1.  การมีสว่นได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง ของบริษัท ฟินนัซ่า จ ากดั 
(มหาชน) (ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรม และลักษณะส่วนได้เสีย  
พร้อมจ านวนเงินของผลได้เสยีโดยชดัแจ้ง) 

   

   

   

2.  การถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ของบริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) (ในกรณี
ที่มีการถือหุ้น โปรดระบุช่ือบริษัท จ านวนหุ้นที่ถือ สดัส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพ
ของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หรือในกรณีที่เป็นกรรมการร่วม โปรดระบช่ืุอบริษัท 
และสถานภาพของบริษัทท่ีเข้าร่วมเป็นกรรมการวา่เป็นบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั) 

   

   

   

   

3.  การถือหุ้ น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ  
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) (โปรดระบุช่ือห้างหุ้ นสว่น / ช่ือบริษัท 
จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัสว่นการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละของทนุจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ด าเนินการ) 

   

   

   

   

 
ข้าพเจ้าขอรับรองความถกูต้องของข้อมลูข้างต้น 

 

ลงช่ือ   ผู้ ถือหุ้น 

 ( )  

 

หมายเหต:ุ บริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) จะพิจารณาเฉพาะบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดเทา่นัน้ 


