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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้ กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ
ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2) มีสดั ส่วนการถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของทุนชาระแล้ ว (เท่ากับ 65,291,956 หุ้น)
3) ถือหุ้นของบริ ษัทไม่ต่ากว่าจานวนที่ระบุในข้ อ 2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อ
บรรจุในวาระการประชุม
2. การเสนอวาระการประชุม
เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม
1) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็จจริ งที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัย
เกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการให้ เกิดผลตามประสงค์
3) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่ องดังกล่าวได้ รับมติ
สนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในการ
นาเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้ อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ ก่อน
4) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับทางการ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
5) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
6) เรื่ องที่เสนอหรื อหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อมูลไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง
7) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วน ให้ ข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และไม่ทันภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
8) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นโดยรวม
ขันตอนในการพิ
้
จารณา
1) ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนทาหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้ แบบฟอร์ มการเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น
2) ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานและแนบ
หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ า มี) ให้ ถึงบริ ษั ทภายในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2565 เพื่ อให้ คณะกรรมการมีเ วลา
เพียงพอในการพิจารณาวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบฟอร์ มการเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย แล้ วรวบรวมแบบฟอร์ มฯ และหลักฐานการถือหุ้น
พร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ
2

4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้น
ต้ องจัดทาแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 1 แบบต่อ 1 วาระ พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน
โดยทาการแยกเป็ นรายชุด ตามวาระการประชุมที่เสนอ
5) เรื่ อ งที่ผ่า นความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท จะบรรจุเ ป็ นวาระการประชุม ในหนัง สือ เชิ ญ ประชุม
พร้ อมความเห็นคณะกรรมการ และสาหรับเรื่ องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้
ผู้ถือหุ้นทราบพร้ อมชีแ้ จงเหตุผล ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบอีกครัง้ ในวันประชุม
3. ช่องทางในการเสนอเรื่ อง
ผู้ถือหุ้นจะต้ องเสนอเรื่ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา
แล้ วแต่กรณี พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดของเรื่ องที่เสนอ ส่งด้ วยตนเองหรื อทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริ ษัท เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
โดยส่งมาที่ เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9
โทรสาร 0 2587 9556, 0 2587 0516
4. ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ องจากผู้ถือหุ้น
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระที่
ผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็ นวาระหนึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรื อไม่
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แบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) ชื่อ – สกุล ผู้ถือหุ้น

.

ที่อยู่

.

โทรศัพท์

.

จานวนหุ้น

หุ้น

ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น
(2) วาระที่เสนอ

โทรสาร

.

ณ วันที่
.ปี

เพื่อทราบ

.

เดือน.

..

เพื่ออนุมตั ิ

เพื่อพิจารณา

โปรดระบุชื่อวาระ

.

(3) วัตถุประสงค์ของการเสนอ

.
.
.

รายละเอียดพร้ อมเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

.
.
.

(4) เอกสารประกอบเพิม่ เติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน

แผ่น

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ
(

ผู้ถือหุ้น
)

วันที่
หมายเหตุ เอกสารที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
1. หลักฐานการถือครองหุ้น ได้ แก่หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่ นจากบริ ษัท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน
2.1 ผู้ถื อ หุ้น เป็ นบุค คลธรรมดา ต้ อ งแนบส าเนาบัต รประชาชน หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.2 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบฟอร์ มฯ นี ้ พร้ อม
ทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้ กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ
ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบฟอร์ มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
2) มีสดั ส่วนการถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของทุนชาระแล้ วเท่ากับ 65,291,956 หุ้น)
3) ถือหุ้นของบริ ษัทไม่ต่ากว่าจานวนที่ระบุในข้ อ 2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท
คุณสมบัติของผู้ได้ การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1) มีคุณ สมบัติ ครบถ้ วนตามหลัก เกณฑ์ ของพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชนจ ากัด , สานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อบังคับของบริ ษัท
2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ มีภาวะผู้นา มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และมีประวัติการทางานที่ดี
3) เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถที่สาคัญต่อธุรกิจของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาให้ ได้ อย่างเต็มที่
4) เป็ นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
5) ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่งในขณะเดียวกัน
ขันตอนในการพิ
้
จารณา
1) ผู้ ถือ หุ้ น ที ่ม ีค ุณ สมบัต ิค รบถ้ ว น ต้ อ งจัด ท าหนัง สือ เสนอชื ่อ บุค คลเพื ่อ เข้ า รับ เลือ กตั ้งเป็ นกรรมการ โดยใช้
แบบฟอร์ มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท และมีเอกสารประกอบดังนี ้
- หลักฐานการถือครองหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หนังสือรับรองและประวัติของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทางานของบุคคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)
2) ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของเอกสารตามข้ อ 1 พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน ให้ ถึงบริ ษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
ต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัท
ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2)
ของแบบฟอร์ มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทให้ ครบถ้ วนและลงชื่ อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย
แล้ วรวบรวมแบบฟอร์ มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท และหลักฐานการถือหุ้นพร้ อมเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ
4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาแบบฟอร์ มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน
พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน พร้ อมทังแนบหลั
้
กฐานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้ วย
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5) คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการจะบรรจุชื่อไว้
ในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมฯ พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการ และแจ้ งด้ วยว่าเป็ นการเสนอชื่อโดย
ผู้ถือหุ้น สาหรับบุคคลที่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมชี ้แจงเหตุผล
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครัง้ ในวันประชุม
ช่องทางในการเสนอเรื่ อง
ผู้ถือหุ้นจะต้ องเสนอเรื่ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มายังเลขานุการบริ ษัท เพื่อนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
โดยส่งมาที่ เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9
โทรสาร 0 2587 9556, 0 2587 0516
ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ องจากผู้ถือหุ้น
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคคลที่ถกู เสนอชื่อเป็ นกรรมการ
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แบบฟอร์ มการเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
(1) ชื่อ – สกุล ผู้ถือหุ้น

_____ _

ที่อยู่
โทรศัพท์
จานวนหุ้น
ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น

.
.

โทรสาร

หุ้น

.

ณ วันที่
.ปี

_.

เดือน.

..

(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ปี
เป็ นกรรมการบริ ษัท ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้ อมกันนี ้ได้ แนบ
หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมหนังสือรับรองและประวัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
และเอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน
แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความใน แบบฟอร์ มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท หลักฐานการถือครองหุ้น
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ
(

ผู้ถือหุ้น
)

วันที่
(3) ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว
บุคคลที่ได้ รับ การเสนอชื่ อ เป็ นกรรมการ ยินยอมและ
รับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ รวมทังยอมรั
้
บการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ า
จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ
(
วันที่

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
)
.

หมายเหตุ เอกสารที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบฟอร์ มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
1. หลักฐานการถือครองหุ้น ได้ แก่หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน
2.1 ผู้ถื อ หุ้น เป็ นบุค คลธรรมดา ต้ อ งแนบสาเนาบัต รประชาชน หรื อ หนัง สือ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.2 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบฟอร์ มฯ นี ้ พร้ อมทัง้
รับรองสาเนาถูกต้ อง
3. หนังสือรับรองและประวัติของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อ
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หนังสือรับรองและประวัติของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อ
ข้ าพเจ้ า
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัท

เป็ นบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ให้ เข้ าดารง

ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่า ข้ าพเจ้ ามีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งประวัติและรายละเอียดของข้ าพเจ้ ามาพร้ อมนี ้
1. ชื่อ

.

สกุล

(ชื่อ-สกุลเดิม)

สัญชาติปัจจุบนั
อดีต (ถ้ ามี)
หมายเลขประจาตัวประชาชนหรื อหมายเลขหนังสือเดินทาง
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ

(ถ้ ามี)

ปี

2. ที่อยูป่ ั จจุบนั
3. อาชีพ / สถานที่ทางานปั จจุบนั
4. วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
เคย

ไม่เคย

5. ประวัติการทางานในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั (ระบุชื่อบริ ษัท ตาแหน่ง ปี พ.ศ.)

การเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่น

6. ประวัติการถูกดาเนินคดีหรื อถูกพิจารณาลงโทษในการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้ อกล่าวหา
และผลการดาเนินคดี/ผลการพิจารณาลงโทษ)
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7. จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริ ษัทจดทะเบียนนี ้
จานวนหุ้น (หุ้น)
ข้ าพเจ้ า ______________________________________________

% ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทจดทะเบียน

_____________________________

______________________________

ชื่อ-สกุล _____________________________

___________________

____________________

ชื่อ-สกุลเดิม(ถ้ ามี) ________________________

___________________

____________________

1. _____________________________________ อายุ _______ปี

_____________________________

______________________________

2. _____________________________________ อายุ _______ปี

_____________________________

______________________________

3. _____________________________________ อายุ _______ปี

_____________________________

______________________________

1. __________________________________________________

_____________________________

______________________________

2. __________________________________________________

_____________________________

______________________________

3. __________________________________________________

_____________________________

______________________________

คูส่ มรส (ชื่อ-สกุล)

บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ (ชื่อ-สกุล / อายุ)

นิตบิ คุ คลที่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องตามนิยามของสานักงาน ก.ล.ต.

8. จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
% ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัท

ชื่อบริ ษัท

จานวนหุ้นทีถ่ ือ (หุ้น)

1. __________________________________________________

_____________________________

______________________________

2. __________________________________________________

_____________________________

______________________________

3. __________________________________________________

_____________________________

______________________________

(ทังนี
้ ้ให้ รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
9. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หาร
ไม่มี
มี
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายละเอียดข้ อมูลข้ างต้ นถูกต้ อง ครบถ้ วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้ อมกันนี ้เป็ นความ
จริ งทุกประการ และยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(

วันที่

9

__________

)

