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                         แบบขอส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562  
 
                                                                                                               วนัท่ี............................................  
ข้าพเจ้า.............................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)  
ทะเบียนหุ้นเลขท่ี....................................................................... รวม จ านวน ......................................... หุ้น  
อยู่บ้านเลขท่ี .................... ถนน .................................................... ต าบล/แขวง ..........................................  
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ................................... หมายเลขโทรศพัท์ ...........................  
มีความประสงค์ขอสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุส ามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562  ดงันี ้ 
ค ำถำม ...................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
 
                                                                                              ลงช่ือ ..........................................................  
                                                                                                      (..........................................................)  
หมายเหต ุ: เอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อม มีดงันี ้ 
                  1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
                  2. หลกัฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดนิทาง ( กรณีเป็น

ชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
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                    แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 
  
(1) ช่ือ-นามสกลุของผู้ เสนอ ......................................................................................................................  
 
      ท่ีอยู่ ......................................................................................................................  
              ......................................................................................................................  
      โทรศพัท์ ....................................................โทรสาร.......................................................  
(2) จ านวนหุ้นท่ีถือครอง ...................................................หุ้น ณ วนัท่ี..................................................  

(3) วาระท่ีขอเสนอ ....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................  

(4) วตัถปุระสงค์ ........................................................................................................................ 
.........................................................................................................................  

(5) ข้อเท็จจริงและเหตผุล ........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
........................................................................................................................ 
      ความคิดเห็น ........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
                     ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีฉบบันี ้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน 
ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
 
                                                                                  ลงช่ือ...........................................................ผู้ ถือหุ้น  
                                                                                          (                                                          )  
                                                                                    วนัท่ี..................................................................  
หมายเหต:ุ 1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้ 
                    1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
                    1.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร
ประจ าตวัข้าราชการหรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบตา่งด้าว ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลง
นามรับรองความถกูต้อง  
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                          ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลไมเ่กิน 3 เดือน ซึง่

รับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบตา่งด้าวท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลง

ลายมือช่ือดงักลา่ว พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

                          2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก
แบบการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพ่ือ
จดัสง่ให้บริษัทฯ  
                         3. ในกรณีท่ีมหีลกัฐานประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์กบัการพิจารณาจะต้องลงนามรับรองความ
ถกูต้องของเอกสารด้วย  
                         4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธ์ิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน ไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถ

ติดตอ่ได้   
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                             แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำร  
 
(1) ช่ือ-นามสกลุของผู้ เสนอ............................................................................................................................. 
      ท่ีอยู่ ..................................................................................................................................................... 
             ....................................................................................................................................................... 
      โทรศพัท์ ................................................โทรสาร...................................................................  
      จ านวนหุ้นท่ีถือครอง .................................................หุ้น ณ วนัท่ี.............................................................  
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................ 
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จากดั (มหาชน) ซึง่มี
คณุสมบตัิครบถ้วน และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลกัฐานการให้
ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา
และประวตัิการท างานและเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน.......แผ่น  
(3) ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความใน “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ” นี ้หลกัฐานการถือหุ้น  
หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้
ลงช่ือไว้เป็นส าคญั  
 
 
                                                                                   ลงช่ือ...........................................................ผู้ ถือหุ้น  
                                                                                           (                                                         )  
                                                                                     วนัท่ี..................................................................  
(4) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว....................................................................บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น  
กรรมการ/กรรมการอิสระ ตาม (2) ข้างต้น ยินยอมให้............................................................ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เสนอช่ือของข้าพเจ้าเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ และขอรับรอง
วา่เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด รวมทัง้ขอรับรองวา่เอกสารหลกัฐาน
ตา่งๆ ท่ีน าสง่มานีถ้กูต้องและเป็นจริงทกุประการ เพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั  
 
 
                                                          ลงช่ือ...........................................................บคุคลที่รับการเสนอช่ือ  
                                                                  (                                                          )  
                                                          วนัท่ี.................................................................. 

หมายเหต:ุ 1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้ 
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                    1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
                    1.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน หรือบตัร
ประจ าตวัข้าราชการหรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบตา่งด้าว ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลง
นามรับรองความถกูต้อง  
                    ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลไมเ่กิน 3 เดือน ซึง่
รับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ
บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบตา่งด้าวท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือดงักลา่ว พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
                    2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ พร้อมทัง้ลง
ลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพ่ือจดัสง่ให้บริษัทฯ  
 

 


