บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท
เสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่ อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
หลักการและเหตุผล
บริ ษทั สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ยึดมัน่ ในหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการ
เคารพในสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน และส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ มีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั บริ ษทั จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าบริ ษทั จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนและโปร่ งใส ดังต่อไปนี้
1.หลักเกณฑ์ ทวั่ ไป
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีจ่ ะเสนอวาระและ/หรือเสนอชื่ อบุคคล
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย บริ ษทั จึงได้กาหนดคุณสมบัติของผูถ้ ือหุ น้ ที่จะเสนอเรื่ อง
เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ให้นอ้ ยกว่าบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนี้
1. ต้องถือหุ ้นของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้
2. ต้องถือหุ ้นของบริ ษทั ตามสัดส่ วนที่กาหนดในข้อ 1 ต่อเนื่ องมาไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน และยังคงถือหุน้
ในสัดส่ วนดังกล่าวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ น้ ประจาปี นั้นๆ
เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ ในการประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อเอกสารประกอบเพิ่มเติม
ที่แสดงให้เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ มีคุณสมบัติตามที่บริ ษทั กาหนดไว้
2. หลักฐานแสดงตน ดังนี้
ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล :
สาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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หมายเหตุ กรณี ที่การเสนอโดยผูถ้ ือหุ น้ หลายรายรวมกัน ให้ผถู ้ ือหุ น้ รายแรกกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน ส่ วนผูถ้ ือหุ น้ รายที่ 2 เป็ นต้นไป ให้กรอก
ข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม
แบบฟอร์ มและหลักฐานการถือหุ น้ พร้อมหลักฐานแสดงตน แล้วรวมส่ งเป็ นชุดเดียวกัน
3. แบบฟอร์ ม เพื่อช่วยให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นในการพิจารณาของบริ ษทั บริ ษทั จึง
กาหนดแบบฟอร์ มดังนี้
กรณี เสนอวาระการประชุม : โปรดกรอกเอกสารแนบ 1 “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ”
กรณี เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั : โปรดกรอกเอกสารแนบ 2 “แบบขอเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ” และเอกสาร
แนบ 2 (ก) “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ”
กาหนดระยะเวลาการรับเรื่อง กรุ ณาส่ งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณามายังบริ ษทั ตั้งแต่
วันที่ 5- 25 มกราคม 2562
ช่ องทางการติดต่ อ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งเอกสารในช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ทางอิเล็คโทรนิคส์เมลล์ โดยส่ งเอกสารในลักษณะไฟล์สแกนไปยังเลขานุการบริ ษทั ที่
ir@siamrajplc.com
2. ทางโทรสาร โดยส่ งโทรสารมายังเลขานุการบริ ษทั ที่หมายเลข 02-743-5007-8 ระบุส่งถึง
คุณวัชรี อัตถากร เลขานุการบริ ษทั
3. ทางไปรษณี ย ์ โดยส่ งเอกสารต้นฉบับมายังที่อยูต่ ่อไปนี้
คุณวัชรี อัตถากร
สานักงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามราช จากัด (มหาชน)
เลขที่ 289/9 ม.10 ถ.รถรางสายเก่า ต.สาโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
การติดตามเรื่อง โปรดให้รายละเอียดการติดต่อกลับไว้ดว้ ย (ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล์) เพื่อความ
สะดวกในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และท่านสามารถติดตามการรับเรื่ องของท่านได้ที่ คุณชลิตยา
แก้ววรรณา ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-743-5010-25 ต่อ 5490
หมายเหตุ :
การส่ งเอกสารกรุ ณาระบุชื่อผูร้ ับให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันการตกหล่นของเอกสาร
3 of 6

2.หลักเกณฑ์ การพิจารณาวาระการประชุ มผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์น้ ี สามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ น
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. จัดทาหนังสื อเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยกรอกข้อ
มูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ” (โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั )
2. วาระการประชุมต้องระบุโดยชัดแจ้งว่า เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อทราบ
3. เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื่ องที่เสนอดังกล่าว ให้บรรจุเข้าเป็ นวาระในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี พร้อมกับระบุวา่ เป็ นวาระที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนเรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.siamrajplc.com และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อีกครั้ง
เกณฑ์ ในการพิจารณาไม่ บรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผถู้ ือหุน้ เสนอ ซึ่ง
จะต้องไม่เป็ นไปตามเรื่ องดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น และมติคณะกรรมการ
ให้ถือเป็ นที่สุด
1. เรื่ องที่ขดั กับกฏหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงาน
ที่กากับดูแลบริ ษทั หรื อขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หรื อจรรยาบรรณทางธุ รกิจของบริ ษทั
2. เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจปกติของบริ ษทั และมีการกล่าวอ้างความไม่ปกติ โดยผูถ้ ือหุน้ มิได้
แสดงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
3. เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการได้
4. เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นได้เคยเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิ บสองเดือนที่ผา่ นมา และเรื่ องดังกล่าว
ได้รับเสี ยงสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการเสนอครั้งใหม่ จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในครั้งก่อน
5. เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั
6. เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นการหรื อเริ่ มดาเนิ นการไปแล้ว
7. เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อเอกสารหลักฐาน
เพื่อประกอบการ เสนอไม่ชดั เจนคลุมเครื อ หรื อมีขอ้ ความไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
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8. เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าเป็ นเรื่ องที่อยูภ่ ายในขอบอานาจการบริ หารจัดการของ
คณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้
โดยรวม
9. เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั หรื อไม่มีความ
จาเป็ นต้องบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายผูถ้ ือหุน้
ได้
10. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอเรื่ องมาไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนดไว้ในเรื่ องดังกล่าว
3. หลักเกณฑ์ ในการเสนอชื่ อบุคคลเพือ่ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ผูถ้ ือหุ น้ ควรพิจารณาว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ควรเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถในทางใดทางหนึ่งที่สาคัญต่อธุ รกิจของบริ ษทั หรื อเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ในสายงานที่จะช่วยในการ
พัฒนาธุ รกิจของบริ ษทั อีกทั้งสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ใด หรื อ
บริ ษทั ย่อยใดเครื อเดียวกันกับบริ ษทั ใดๆ ที่ประกอบธุ รกิจแข่งขันกับบริ ษทั และเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการได้
อย่างสม่าเสมอ และมีส่วนร่ วมในการประชุมอย่างสร้างสรรค์มีประวัติการทางานและจริ ยธรรมที่ดีงาม
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์น้ ี สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. จัดทาแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษทั โดยกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี ” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั )
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ จะต้องกรอกข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนใน “ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการ” พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าวเพื่อเป็ นการยืนยันว่ายินยอมให้เสนอชื่ อเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั และรับรองว่าข้อมูลที่ให้น้ นั ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นความ
จริ งทุกประการ พร้อมทั้งยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวได้
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อคนอื่นๆ เพื่อให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
4. ผูท้ ี่จะถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม และควรมี
ประสบการณ์การทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริ ษทั และต้องมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อประกาศอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกาหนด
5. บุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บุคคลดังกล่าวจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการ
เลือกตั้งกรรมการ ส่ วนกรณี ที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุน้ ที่เป็ นผูเ้ สนอชื่อทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้ แจงผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่
www.siamrajplc.com และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอีกครั้ง
6. ผูถ้ ูกเสนอชื่อต้องสามารถรับตาแหน่งกรรมการได้ทนั ทีที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั โดยไม่มีเงื่อนไข หรื อเงื่อนเวลาในการขอความยินยอมจากหน่วยงานใด
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เอกสารแนบ 1

แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ………………………………..…………………………..…………………………….…..…
อยูบ่ า้ นเลขที ……………...…………. ถนน ………...……………………... ตําบล/แขวง ………...……………….…….…………
อําเภอ/เขต…………..…………….. จังหวัด ….……..………...…………….. โทรศัพท์* ………….……....…….…..…….……….
โทรศัพท์มือถือ* ………………………………………. E-mail (ถ้ามี) ……………………………………………….……………..
(*ข้อมูลโทรศัพท์หรื อโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์อย่างยิงในการให้บริ ษทั สามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้อย่างรวดเร็ ว)
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษทั สยามราช จํากัด (มหาชน) จํานวน ………………………………………….. หุน้
ตั<งแต่เดือน …………………. ปี ………………... ตามหลักฐานการถือหุน้ ทีแนบมาพร้อมกันนี<
(3) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ดังนี<
วาระ ………………………………………………………………………………………………………………….………………..
วัตถุประสงค์ (เช่น เพือทราบ/เพืออนุมตั ิ/หรื ออืนๆ) …………………………………………………………………………………..
รายละเอียดทีต้องการให้ทีประชุมทราบ (เช่น ข้อเท็จจริ ง ประเด็นทีเกิดขึ<น หรื ออืนๆ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
เอกสารประกอบเพิมเติมทีได้ลงชือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน ……………. แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอเรื องเพือบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ นี< หลักฐานการถือหุน้
และเอกสารประกอบอืนๆ ถูกต้องและเป็ นจริ งทุกประการ และเพือเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ

ลายมือชือ …………………………………….. ผูถ้ ือหุน้
( …………………..……………… )
วันที ……………………………….

1 of 1

เอกสารแนบ 2

แบบขอเสนอชื อบุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที...........................ถนน................................................ ตําบล/แขวง ....................................................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .......................................... โทรศัพท์* ............................................................
โทรศัพท์มือถือ* ...........................................................E-mail (ถ้ามี) ...................................................................................
(*ข้อมูลโทรศัพท์หรื อโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์อย่างยิงในการให้บริ ษทั สามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้อย่างรวดเร็ ว)
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามราช จํากัด (มหาชน) จํานวน ................................................................หุน้
ตั;งแต่เดือน ................................ปี ........................................... ตามหลักฐานการถือหุน้ ทีแนบมาพร้อมกันนี;
(3) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือ ............................................................................. เพือเข้ารับเลือกตั;งเป็ น
เป็ นกรรมการ บริ ษทั สยามราช จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายและประกาศทีเกียวข้องกําหนด และบุคคลทีได้รับการเสนอชือดังกล่าวได้ให้ความยินยอมไว้แล้วในแบบข้อมูล
ของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั;งเป็ นกรรมการด้วยแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตั;งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี นี; หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบอืนๆ ถูกต้องและเป็ นจริ งทุกประการ และเพือเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้า
จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
ลายมือชือ.............................................................ผูถ้ ือหุน้
(...........................................................)
วันที....................................................
ข้าพเจ้า......................................................เป็ นบุคคลทีได้รับการเสนอชือข้างต้น ข้าพเจ้ารับรองว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศทีเกียวข้องกําหนด และยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของข้าพเจ้า กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกับบุคคลหรื อกับหน่วยงานอืนใด ก่อน
การเสนอชือของข้าพเจ้าให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา เพือเป็ นหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อความ ข้าพเจ้าจึง
ได้ลงชือเป็ นสําคัญ
ลายมือชือ.............................................................
(...........................................................)
วันที....................................................
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เอกสารแนบ 2 (ก)

แบบข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชื อเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
1. ชือ-ชือสกุล (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………….……..…...…
ชือ-ชือสกุล (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………..….…..
2. วัน/เดือน/ปี เกิด …………………………………………. อายุ ………….....…… ปี

สัญชาติ ……………..……………….…..….…….

3. ทีอยู่ เลขที ………………………………….....………. ถนน ……………………….....…………………….……………….……...…..…..
ตําบล/แขวง ………………………………...........…..…… อําเภอ/เขต …………………………………………....…….……………..……
จังหวัด ………………………..…………….. โทรศัพท์ ………....…………...…………….. มือถือ …………...………….….……..…….
4. E-Mail (ถ้ามี) …………………………………………………………………….……………………………………………….…………...
5. สถานภาพ ( ) โสด

( ) สมรส

( ) หย่าร้าง

6. ชือ-ชือสกุล คู่สมรส (ภาษาไทย) ………………………………………………………………..………………….………………………….
ชือ-ชือสกุล คู่สมรส (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………….…………….
7. มีบุตร ………………. คน
ชือ/นามสกุลและอายุบุตร
(1) …………………………………………………………………………………………………………..
(2) …………………………………………………………………………………………………………..
(3) …………………………………………………………………………………………………………..
8. คุณสมบัติ
(1) วุฒิการศึกษา (โปรดแนบเอกสารการศึกษา)
สถาบัน

วุฒิและสาขาวิชาเอก

ปี ทีสําเร็ จการศึกษา

(2) หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาซึงเกียวข้องกับการเป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การอบรม

ชือหลักสู ตร
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ปี ทีอบรม

เอกสารแนบ 2 (ก)
9. สถานทีทํางานปัจจุบนั
ชือบริ ษทั ………………………………………………………………………………………………….............……………………..……….
ทีอยู่ เลขที ………............……………………… ถนน…………………………………………………………………….....…...…………….
ตําบล/แขวง ………………………..............…... อําเภอ/เขต ……………………………………………………………………......………….
จังหวัด …………………………….. โทรศัพท์ ………........…………………. E-Mail (ถ้ามี) …………………………..……….….…………
10. ประสบการณ์ทาํ งาน (จากปัจจุบนั ไปอดีต)
จากปี …..……. ถึงปี …………..

บริ ษทั

ตําแหน่ง

11. การถือหุน้ ในบริ ษทั ณ วันที ………………….………. (วันทีได้รับการเสนอชือ) มีจาํ นวน ……………………………… หุน้
รวม

คู่สมรส

ถือหุน้ จํานวน ………………………………. หุน้

บุตรคนที 1

ถือหุน้ จํานวน ………………………………. หุน้

บุตรคนที 2

ถือหุน้ จํานวน ………………………………. หุน้

บุตรคนที 3

ถือหุน้ จํานวน ………………………………. หุน้

12. ท่านมีความสัมพันธ์กบั กรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั

( ) ใช่

( ) ไม่ใช่

โปรดระบุความสัมพันธ์ …………………………………………………………………………..…………………………..………….…
13. ท่านมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง

( ) มี

( ) ไม่มี

โปรดระบุชือบริ ษทั ……………………………………………………………………………………………………….....…..…......…..
14. ท่านมีประวัติการฟ้ องร้องหรื อถูกฟ้ องร้องดําเนินคดี

( ) มี

( ) ไม่มี

โปรดระบุรายละเอียด ……………………………………………………………………………………………………........…….....…..
15. ข้อมูลอืนทีสําคัญต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลายมือชือ.................................................................
(...............................................................)
วันที.........................................................
2 of 2

