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                         แบบขอส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564  
 
                                                                                                               วนัที่............................................  
ขา้พเจา้.............................................................. เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท รม่โพธิ์ พรอ็พเพอรตี์ ้จ  ากดั (มหาชน)  
ทะเบียนหุน้เลขที่....................................................................... รวม จ านวน ......................................... หุน้  
อยู่บา้นเลขที่ .................... ถนน .................................................... ต าบล/แขวง ..........................................  
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ................................... หมายเลขโทรศพัท ์...........................  
มีความประสงคข์อสง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  ดงันี ้ 
ค ำถำม ...................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
 
                                                                                              ลงชื่อ ..........................................................  
                                                                                                      (..........................................................)  
หมายเหต ุ: เอกสารหลกัฐานที่ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้ม มีดงันี ้ 
                  1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอื่นจากบรษิัท ศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
                  2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดนิทาง ( กรณีเป็น

ชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจที่ไดล้งชื่อในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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                    แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
  
(1) ชื่อ-นามสกลุของผูเ้สนอ ......................................................................................................................  
 
      ที่อยู่ ......................................................................................................................  
              ......................................................................................................................  
      โทรศพัท ์....................................................โทรสาร.......................................................  
(2) จ านวนหุน้ที่ถือครอง ...................................................หุน้ ณ วนัที่..................................................  

(3) วาระที่ขอเสนอ ....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................  

(4) วตัถปุระสงค ์........................................................................................................................ 
.........................................................................................................................  

(5) ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
........................................................................................................................ 
      ความคิดเห็น ........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
                     ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีฉบบันี ้หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน 
ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
                                                                                  ลงชื่อ...........................................................ผูถื้อหุน้  
                                                                                          (                                                          )  
                                                                                    วนัที่..................................................................  
หมายเหต:ุ 1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้ 
                    1.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
                    1.2 ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการหรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้ว ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลง
นามรบัรองความถกูตอ้ง  
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                          ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ง

รบัรองความถกูตอ้งโดยบคุคลผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบคุคลนัน้ๆ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรอืใบต่างดา้วที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอ านาจลง

ลายมือชื่อดงักลา่ว พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

                          2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก
แบบการเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพื่อ
จดัสง่ใหบ้รษิัทฯ  
                         3. ในกรณีที่มหีลกัฐานประกอบที่จะเป็นประโยชนก์บัการพิจารณาจะตอ้งลงนามรบัรองความ
ถกูตอ้งของเอกสารดว้ย  
                         4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธิ์ผูถื้อหุน้ที่ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถ

ติดต่อได ้  
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                             แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมกำร  
 
(1) ชื่อ-นามสกลุของผูเ้สนอ............................................................................................................................. 
      ที่อยู่ ..................................................................................................................................................... 
             ....................................................................................................................................................... 
      โทรศพัท ์................................................โทรสาร...................................................................  
      จ านวนหุน้ที่ถือครอง .................................................หุน้ ณ วนัที่.............................................................  
(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................................................ 
เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ บรษิัท รม่โพธิ์ พรอ็พเพอรตี์ ้จากดั (มหาชน) ซึ่งมี
คณุสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ และมีหลกัฐานการให้
ความยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษา
และประวตัิการท างานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน.......แผ่น  
(3) ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความใน “แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ” นี ้หลกัฐานการถือหุน้  
หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงได้
ลงชื่อไวเ้ป็นส าคญั  
 
 
                                                                                   ลงชื่อ...........................................................ผูถื้อหุน้  
                                                                                           (                                                         )  
                                                                                     วนัที่..................................................................  
(4) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว....................................................................บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็น  
กรรมการ/กรรมการอิสระ ตาม (2) ขา้งตน้ ยินยอมให.้...........................................................ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ เสนอชื่อของขา้พเจา้เพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระของบรษิัทฯ และขอรบัรอง
ว่าเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด รวมทัง้ขอรบัรองว่าเอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ ที่น  าสง่มานีถ้กูตอ้งและเป็นจรงิทกุประการ เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั  
 
 
                                                          ลงชื่อ...........................................................บคุคลที่รบัการเสนอชื่อ  
                                                                  (                                                          )  
                                                          วนัที่.................................................................. 

หมายเหต:ุ 1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้ 
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                    1.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
                    1.2 ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน หรือบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการหรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้ว ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลง
นามรบัรองความถกูตอ้ง  
                    ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ง
รบัรองความถกูตอ้งโดยบคุคลผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบคุคลนัน้ๆ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรอืใบต่างดา้วที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอ านาจลง
ลายมือชื่อดงักลา่ว พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
                    2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื่อบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ พรอ้มทัง้ลง
ลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพื่อจดัสง่ใหบ้รษิัทฯ  
 

 


