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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
 

หลกัเกณฑ์การให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

1. คณุสมบตัิของผู้ถือหุ้น 
  1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระ   

ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  2) มีสดัสว่นการถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของทนุช าระแล้ว (เทา่กบั 65,291,956 หุ้น) 

  3) ถือหุ้นของบริษัทไมต่ ่ากวา่จ านวนที่ระบใุนข้อ 2 ตอ่เนื่องมาไมน้่อยกวา่ 1 ปี และต้องถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อ
บรรจใุนวาระการประชมุ 

2. การเสนอวาระการประชมุ 
 เร่ืองที่จะไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุ 
  1) เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยั

เก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 
  2) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามประสงค์ 
  3) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และเร่ืองดงักลา่วได้รับมติ

สนบัสนนุด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการ
น าเสนอครัง้ใหมจ่ะได้เปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

  4) เร่ืองที่ขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคับทางการ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือไม่เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือ การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 

  5) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
  6) เร่ืองที่เสนอหรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้น มีข้อมลูไมต่รงตามความเป็นจริง 
  7) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน และไม่ทันภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
  8) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษัท เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ขัน้ตอนในการพิจารณา 
1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนท าหนงัสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระ

การประชมุผู้ ถือหุ้น 
  2) ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานและแนบ

หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลา
เพียงพอในการพิจารณาวาระท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ  

  3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเพื่อให้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ   
ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของแบบฟอร์มการเสนอวาระการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบฟอร์มฯ และหลกัฐานการถือหุ้น
พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั เสนอตอ่คณะกรรมการ  
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 4) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ ถือหุ้น
ต้องจดัท าแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น 1 แบบต่อ 1 วาระ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน 
โดยท าการแยกเป็นรายชดุ ตามวาระการประชมุที่เสนอ  

 5) เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม 
พร้อมความเห็นคณะกรรมการ และส าหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมชีแ้จงเหตุผล ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับทราบอีกครัง้ในวนัประชมุ 

3. ช่องทางในการเสนอเร่ือง 
 ผู้ ถือหุ้นจะต้องเสนอเร่ืองเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา 
แล้วแตก่รณี พร้อมทัง้รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอ สง่ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มายงัเลขานกุารบริษัท เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

โดยสง่มาที ่ เลขานกุารบริษัท 
 บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
 โทรศพัท์ 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9 
 โทรสาร  0 2587 9556, 0 2587 0516 

4. ช่วงเวลาที่เปิดรับเร่ืองจากผู้ ถือหุ้น 
 ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระที่
ผู้ ถือหุ้นเสนอวา่สมควรบรรจเุป็นวาระหนึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นหรือไม ่ 

                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
(1)  ช่ือ – สกลุ ผู้ ถือหุ้น                                                                                                                                      .   

       ที่อยู ่                                                                                                                                       .   

       โทรศพัท์                                        .         โทรสาร                                          . 

       จ านวนหุ้น                            หุ้น   ณ วนัท่ี                                                                                     . 

       ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น                 .ปี             เดือน.          ..                         

(2)  วาระที่เสนอ              เพื่อทราบ         เพื่ออนมุตั ิ         เพื่อพิจารณา 

    โปรดระบช่ืุอวาระ                                                                                                                                                . 

(3)  วตัถปุระสงค์ของการเสนอ                                                                                                                                   . 

                                                                                                                                                                                 . 

                                                                                                                                                                                . 

   รายละเอียดพร้อมเหตผุลประกอบวาระท่ีเสนอ                                                                                                     . 

                                                                                                                                                                                . 

                                                                                                                                                                                . 

(4)   เอกสารประกอบเพิม่เตมิที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน                             แผน่ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น  หลกัฐานการถือครองหุ้น  และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมถกูต้องทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
                                                                                           ลงช่ือ      ผู้ ถือหุ้น 

                                                                                                   (    ) 

                                                                                           วนัท่ี        

หมายเหต ุ เอกสารที่ผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 
1. หลกัฐานการถือครองหุ้น ได้แก่หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. หลกัฐานการแสดงตน  

2.1   ผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

2.2   ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ 
หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบฟอร์มฯ นี ้พร้อม
ทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
 

หลกัเกณฑ์การให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณุสมบตัิของผู้ถือหุ้น 
 1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ      

ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 2) มีสดัสว่นการถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของทนุช าระแล้วเทา่กบั 65,291,956 หุ้น) 

 3) ถือหุ้นของบริษัทไมต่ ่ากวา่จ านวนที่ระบใุนข้อ 2 ตอ่เนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นจนถึงวนัที่เสนอช่ือบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

คณุสมบตัิของผู้ได้การเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
 1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด , ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และข้อบงัคบัของบริษัท 
 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ มีภาวะผู้น า มีคณุธรรม จริยธรรม และมีประวตัิการท างานท่ีดี    
 3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ส าคญัตอ่ธุรกิจของบริษัทและสามารถอทุิศเวลาให้ได้อยา่งเตม็ที่ 
 4) เป็นผู้ที่ไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท  
 5) ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แหง่ในขณะเดียวกนั 

ขัน้ตอนในการพิจารณา 
1) ผู้ถือหุ้นที ่มีค ุณสมบตัิครบถ้วน ต้องจ ัดท าหนงัสือเสนอชื่อบุคคลเพื ่อเข้ารับเลือกตัง้เ ป็นกรรมการ  โดยใช้

แบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และมีเอกสารประกอบดงันี ้
- หลกัฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 - หนงัสอืรับรองและประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ ประวตัิการศึกษาและประวตัิการท างานของบคุคลที่ได้รับ
การเสนอช่ือ 

- เอกสารประกอบเพิ่มเติมทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้าม)ี  
 2) ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของเอกสารตามข้อ 1 พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน ให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  
 3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเพื่อให้มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูเฉพาะในสว่นที่ (1) และ (2) 
ของแบบฟอร์มการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทุกราย 
แล้วรวบรวมแบบฟอร์มการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั เสนอตอ่คณะกรรมการ  

4) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
มากกวา่ 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน 
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน พร้อมทัง้แนบหลกัฐานของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคนด้วย 
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 5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบคุคลที่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการจะบรรจุช่ือไว้
ในวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมฯ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และแจ้งด้วยว่าเป็นการเสนอช่ือโดย
ผู้ ถือหุ้น ส าหรับบคุคลที่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมชีแ้จงเหตผุล 
ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบอีกครัง้ในวนัประชมุ 

ช่องทางในการเสนอเร่ือง 
ผู้ ถือหุ้นจะต้องเสนอเร่ืองเป็นลายลกัษณ์อกัษร มายงัเลขานกุารบริษัท เพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาตอ่ไป 

โดยสง่มาที ่ เลขานกุารบริษัท 
 บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
 โทรศพัท์ 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9 
 โทรสาร  0 2587 9556, 0 2587 0516 

ช่วงเวลาที่เปิดรับเร่ืองจากผู้ ถือหุ้น 
ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคณุสมบตัิ
ของบคุคลที่ถกูเสนอช่ือเป็นกรรมการ  
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แบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

(1)   ช่ือ – สกลุ ผู้ ถือหุ้น                                                                                                                         _____   _      

       ที่อยู ่                                                                                                                                       .  

       โทรศพัท์                                        .         โทรสาร                                          . 

       จ านวนหุ้น                            หุ้น   ณ วนัท่ี                                                                                   _.                                                 

       ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น                 .ปี             เดือน.          ..                         

(2) ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย / นาง / นางสาว                                                           อาย ุ          ปี   
เป็นกรรมการบริษัท ซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท พร้อมกนันีไ้ด้แนบ
หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมหนงัสอืรับรองและประวตัิของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
และเอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน             แผ่น 

     ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความใน แบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท หลกัฐานการถือครองหุ้น 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูต้องทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 

 

                                                                                       ลงช่ือ      ผู้ ถือหุ้น 
                                                                                                  (    ) 

                                                                                        วนัท่ี       

(3) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว                                บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ยินยอมและ
รับรองว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้ยอมรับการปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้า
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 

                            
                                                                                 ลงช่ือ            บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  
                                                                                                  (                                    ) 

                                                                                        วนัท่ี                                                      . 

หมายเหต ุเอกสารท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบฟอร์มการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
1. หลกัฐานการถือครองหุ้น ได้แก่หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. หลกัฐานการแสดงตน  

2.1   ผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

2.2   ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ 
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบฟอร์มฯ นี ้พร้อมทัง้
รับรองส าเนาถกูต้อง 

3. หนงัสอืรับรองและประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ  
 



8 
 

หนงัสอืรับรองและประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
 

 ข้าพเจ้า        เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น ให้เข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัท 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 ข้าพเจ้าขอแจ้งประวตัิและรายละเอียดของข้าพเจ้ามาพร้อมนี ้

 1. ช่ือ     สกลุ        (ช่ือ-สกลุเดิม)                      (ถ้ามี) 

  สญัชาติปัจจบุนั     อดีต (ถ้าม)ี                                                                                 
  หมายเลขประจ าตวัประชาชนหรือหมายเลขหนงัสอืเดินทาง                                                                                     
.  วนั/เดือน/ปีเกิด      อาย ุ     ปี 

 2. ที่อยูปั่จจบุนั                                                                    

                                                        

3. อาชีพ /  สถานท่ีท างานปัจจบุนั                                                    

 4. วฒุิการศกึษา                          

                           
                           
                                   
 ประวตัิการฝึกอบรมสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

          เคย          ไมเ่คย 

5. ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีที่ผา่นมาจนถงึปัจจบุนั (ระบช่ืุอบริษัท ต าแหนง่ ปี พ.ศ.) 

             

             

             

             

 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น           
             

             

             

6. ประวตัิการถกูด าเนินคดีหรือถกูพิจารณาลงโทษในการกระท าความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัระบบการเงิน (ระบปีุ พ.ศ. ที่เกิดเหต ุข้อกลา่วหา 
และผลการด าเนินคดี/ผลการพิจารณาลงโทษ)          
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 7. จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทจดทะเบยีนนี ้

 จ านวนหุ้น (หุ้น) 
% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง       

     ทัง้หมดของบริษัทจดทะเบียน 

ข้าพเจ้า ______________________________________________ _____________________________ ______________________________ 

คูส่มรส (ช่ือ-สกลุ)  

  ชื่อ-สกลุ _____________________________ 

  ชื่อ-สกลุเดิม(ถ้ามี) ________________________                                              

___________________ 

___________________ 

____________________  

____________________ 

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ (ช่ือ-สกลุ / อาย)ุ 

  1. _____________________________________ อาย ุ_______ปี 

  2. _____________________________________ อาย ุ_______ปี   

  3. _____________________________________ อาย ุ_______ปี                                      

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

______________________________ 

______________________________    

______________________________     

นิตบิคุคลท่ีเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต. 

  1. __________________________________________________ 

  2. __________________________________________________ 

  3. __________________________________________________                                      

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 8. จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง  

ช่ือบริษัท จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) 
% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง 
     ทัง้หมดของบริษัท 

  1.  __________________________________________________ 

  2.  __________________________________________________ 

  3.  __________________________________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(ทัง้นีใ้ห้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 
 9. ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร 

    ไมม่ ี     ม ี
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายละเอียดข้อมลูข้างต้นถกูต้อง ครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนีเ้ป็นความ
จริงทกุประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารประกอบดงักลา่วได้ 

 

  
                                                                           ลงช่ือ        บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
                                                                                   (                __________            ) 

                                                                           วนัท่ี                       
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