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บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) 
 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและ 

เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 
หลกัการและเหตุผล 

บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ยึดมัน่ในหลกัการของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในการ
เคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทั บริษทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีของบริษทัเป็นการล่วงหนา้บริษทัจึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัท่ีชดัเจนและโปร่งใส ดงัต่อไปน้ี  
 
1.หลกัเกณฑ์ทัว่ไป 
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีจ่ะเสนอวาระและ/หรือเสนอช่ือบุคคล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ย บริษทัจึงไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอเร่ือง
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษทั ใหน้อ้ยกวา่บทบญัญติัของกฎหมาย ดงัน้ี 

1. ตอ้งถือหุ้นของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้ 
2. ตอ้งถือหุ้นของบริษทัตามสัดส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 1 ต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน และยงัคงถือหุน้

ในสัดส่วนดงักล่าวในวนัท่ีเสนอจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีนั้นๆ  
 
เอกสารหลักฐานทีใ่ช้ในการประกอบการพจิารณา 
 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติม
ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูถื้อหุน้มีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้
2. หลกัฐานแสดงตน ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล : ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของ
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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หมายเหตุ  กรณีท่ีการเสนอโดยผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั ใหผู้ถื้อหุน้รายแรกกรอกขอ้มูลใน 
แบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน ส่วนผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอก
ขอ้มูลเฉพาะในขอ้ (1) และขอ้ (2) ของแบบฟอร์มและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวม
แบบฟอร์มและหลกัฐานการถือหุน้พร้อมหลกัฐานแสดงตน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 
 
3. แบบฟอร์ม เพื่อช่วยใหผู้ถื้อหุ้นสามารถใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นในการพิจารณาของบริษทั บริษทัจึง 
ก าหนดแบบฟอร์มดงัน้ี 
กรณีเสนอวาระการประชุม : โปรดกรอกเอกสารแนบ 1 “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี”  
กรณีเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั : โปรดกรอกเอกสารแนบ 2 “แบบขอเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี”  และเอกสาร
แนบ 2 (ก) “แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ”  

 
ก าหนดระยะเวลาการรับเร่ือง กรุณาส่งเอกสารพร้อมหลกัฐานประกอบการพิจารณามายงับริษทั ตั้งแต่
วนัท่ี 3 มกราคม 2566 - 3 กุมภาพนัธ์ 2566 

 
ช่องทางการติดต่อ ผูถื้อหุ้นสามารถส่งเอกสารในช่องทางต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ทางอิเล็คโทรนิคส์เมลล์ โดยส่งเอกสารในลกัษณะไฟลส์แกนไปยงัเลขานุการบริษทั ท่ี 
ir@siamrajplc.com 
 2.   ทางโทรสาร โดยส่งโทรสารมายงัเลขานุการบริษทั ท่ีหมายเลข 02-743-5007-8 ระบุส่งถึง 
คุณมธุรส โหตรภวานนท ์เลขานุการบริษทั 

3. ทางไปรษณีย ์โดยส่งเอกสารตน้ฉบบัมายงัท่ีอยูต่่อไปน้ี 
คุณมธุรส โหตรภวานนท ์ 
ส านกังานเลขานุการบริษทั 

        บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) 
        เลขท่ี 289/9 ม.10 ถ.รถรางสายเก่า ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
 
การติดตามเร่ือง โปรดใหร้ายละเอียดการติดต่อกลบัไวด้ว้ย (ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล)์ เพื่อความ
สะดวกในการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม และท่านสามารถติดตามการรับเร่ืองของท่านไดท่ี้ คุณสิวากร ทวี
ธนกุลภา ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ โทรศพัท ์02-743-5010-25 ต่อ 5490 
หมายเหตุ : การส่งเอกสารกรุณาระบุช่ือผูรั้บใหช้ดัเจน เพื่อป้องกนัการตกหล่นของเอกสาร 
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2.หลกัเกณฑ์การพจิารณาวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดขา้งตน้ของหลกัเกณฑน้ี์ สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยมีเง่ือนไขและขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 

1. จดัท าหนงัสือเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั โดยกรอกขอ้ 
มูลใหค้รบถว้นใน “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” (โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั) 
2. วาระการประชุมตอ้งระบุโดยชดัแจง้วา่ เพื่ออนุมติัหรือเพื่อทราบ 
3. เม่ือคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเร่ืองท่ีเสนอดงักล่าว ใหบ้รรจุเขา้เป็นวาระในการประชุม 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พร้อมกบัระบุวา่เป็นวาระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น ส่วนเร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลผา่น
เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.siamrajplc.com และแจง้ใหท้ราบในท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ัง 
เกณฑ์ในการพจิารณาไม่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ซ่ึง 

จะตอ้งไม่เป็นไปตามเร่ืองดงัต่อไปน้ี เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน และมติคณะกรรมการ
ใหถื้อเป็นท่ีสุด 

1. เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน
ท่ีก ากบัดูแลบริษทั หรือขดัต่อวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั  
2. เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และมีการกล่าวอา้งความไม่ปกติ โดยผูถื้อหุน้มิได้
แสดงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
3. เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้ 
4. เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผา่นมา และเร่ืองดงักล่าว
ไดรั้บเสียงสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการเสนอคร้ังใหม่ จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เท็จจริงในขณะท่ี
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังก่อน 
5. เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ไดเ้ป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั  
6. เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการหรือเร่ิมด าเนินการไปแลว้  
7. เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือเอกสารหลกัฐาน
เพื่อประกอบการ เสนอไมช่ดัเจนคลุมเครือ หรือมีขอ้ความไม่ตรงกบัความเป็นจริง   

http://www.siamrajplc.com/
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8. เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีอยูภ่ายในขอบอ านาจการบริหารจดัการของ
คณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้
โดยรวม  
9. เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั หรือไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการมีเหตุผลท่ีสมควรและสามารถอธิบายผูถื้อหุน้
ได ้  
10. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีเสนอเร่ืองมาไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด หรือผูถื้อหุ้นไม่
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดไวใ้นเร่ืองดงักล่าว 

 
3. หลกัเกณฑ์ในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 ผูถื้อหุน้ควรพิจารณาวา่ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ควรเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถในทางใดทางหน่ึงท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั หรือเป็นผูท่ี้มีความรู้ในสายงานท่ีจะช่วยในการ
พฒันาธุรกิจของบริษทั อีกทั้งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัใด หรือ
บริษทัยอ่ยใดเครือเดียวกนักบับริษทัใดๆ ท่ีประกอบธุรกิจแข่งขนักบับริษทั และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการได้
อยา่งสม ่าเสมอ และมีส่วนร่วมในการประชุมอยา่งสร้างสรรคมี์ประวติัการท างานและจริยธรรมท่ีดีงาม 
 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดขา้งตน้ของหลกัเกณฑน้ี์ สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีเง่ือนไขและขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 

1. จดัท าแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั โดยกรอกขอ้มูลให้
ครบถว้นใน “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั) 

2. บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะตอ้งกรอกขอ้มูลอยา่ง
ครบถว้นใน “ แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ” พร้อมลงนามในเอกสารดงักล่าวเพื่อเป็นการยนืยนัวา่ยนิยอมใหเ้สนอช่ือเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัและรับรองวา่ขอ้มูลท่ีใหน้ั้นถูกตอ้งครบถว้น และเป็นความ
จริงทุกประการ พร้อมทั้งยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารดงักล่าวได ้

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคล
ดงักล่าวโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือคนอ่ืนๆ เพื่อใหค้วามเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป เวน้แต่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

4. ผูท่ี้จะถูกเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัเหมาะสม และควรมี
ประสบการณ์การท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั และตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ี
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือประกาศอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด 

5. บุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บุคคลดงักล่าวจะไดรั้บการบรรจุช่ือในวาระการ
เลือกตั้งกรรมการ ส่วนกรณีท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หุน้ท่ีเป็นผูเ้สนอช่ือทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งช้ีแจงผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี 
www.siamrajplc.com และแจง้ใหท้ราบในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ัง 

6. ผูถู้กเสนอช่ือตอ้งสามารถรับต าแหน่งกรรมการไดท้นัทีท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเง่ือนเวลาในการขอความยนิยอมจากหน่วยงานใด 
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แบบขอเสนอเรื
องเพื
อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

 

(1) ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว ………………………………..…………………………..…………………………….…..… 

อยูบ่า้นเลขที� ……………...…………. ถนน ………...……………………... ตาํบล/แขวง ………...……………….…….………… 

อาํเภอ/เขต…………..…………….. จงัหวดั ….……..………...…………….. โทรศพัท*์ ………….……....…….…..…….………. 

โทรศพัทมื์อถือ* ………………………………………. E-mail (ถา้มี) ……………………………………………….…………….. 

(*ขอ้มูลโทรศพัทห์รือโทรศพัทมื์อถือมีประโยชน์อยา่งยิ�งในการใหบ้ริษทัสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมไดอ้ยา่งรวดเร็ว) 

 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามราช จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ………………………………………….. หุน้ 

ตั<งแต่เดือน …………………. ปี ………………... ตามหลกัฐานการถือหุน้ที�แนบมาพร้อมกนันี<  

 

(3) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ดงันี<  

วาระ ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

วตัถุประสงค์ (เช่น เพื�อทราบ/เพื�ออนุมติั/หรืออื�นๆ) ………………………………………………………………………………….. 

รายละเอยีดที�ตอ้งการใหที้�ประชุมทราบ (เช่น ขอ้เท็จจริง ประเด็นที�เกิดขึ<น หรืออื�นๆ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

เอกสารประกอบเพิ�มเติมที�ไดล้งชื�อรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน ……………. แผน่ 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้นี<  หลกัฐานการถือหุน้ 
และเอกสารประกอบอื�นๆ ถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการ และเพื�อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

 

 

ลายมือชื�อ …………………………………….. ผูถื้อหุน้ 

( …………………..……………… ) 

วนัที� ………………………………. 
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แบบขอเสนอชื
อบุคคลเพื
อเข้ารับการเลอืกตั�งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................ 

อยูบ่า้นเลขที�...........................ถนน................................................ ตาํบล/แขวง .................................................................... 

อาํเภอ/เขต ........................................ จงัหวดั .......................................... โทรศพัท*์ ............................................................ 

โทรศพัทมื์อถือ* ...........................................................E-mail (ถา้มี) ................................................................................... 

(*ขอ้มูลโทรศพัทห์รือโทรศพัทมื์อถือมีประโยชน์อยา่งยิ�งในการใหบ้ริษทัสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมไดอ้ยา่งรวดเร็ว) 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามราช จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ................................................................หุน้ 

ตั;งแต่เดือน ................................ปี ........................................... ตามหลกัฐานการถือหุน้ที�แนบมาพร้อมกนันี;  

(3) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื�อ ............................................................................. เพื�อเขา้รับเลือกตั;งเป็น 

เป็นกรรมการ บริษทั สยามราช จาํกดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายและประกาศที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด และบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อดงักล่าวไดใ้หค้วามยนิยอมไวแ้ลว้ในแบบขอ้มูล
ของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั;งเป็นกรรมการดว้ยแลว้ 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั;งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปีนี;  หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบอื�นๆ ถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการ และเพื�อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้
จึงไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

 

        ลายมือชื�อ.............................................................ผูถื้อหุน้ 

         (...........................................................) 

         วนัที�.................................................... 

 ขา้พเจา้......................................................เป็นบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อขา้งตน้ ขา้พเจา้รับรองวา่มีคุณสมบติั
ครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด และยนิยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบคุณสมบติั
ของขา้พเจา้ กบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกบับุคคลหรือกบัหน่วยงานอื�นใด ก่อน
การเสนอชื�อของขา้พเจา้ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพื�อเป็นหลกัฐานและรับรองความถูกตอ้งของขอ้ความ ขา้พเจา้จึง
ไดล้งชื�อเป็นสาํคญั 

 

        ลายมือชื�อ............................................................. 

         (...........................................................) 

         วนัที�.................................................... 
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แบบข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั�งเป็นกรรมการ 

 

1. ชื�อ-ชื�อสกุล (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………….……..…...… 

    ชื�อ-ชื�อสกุล (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………..….….. 

2. วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………………. อาย ุ………….....…… ปี        สัญชาติ ……………..……………….…..….……. 

3. ที�อยู ่เลขที� ………………………………….....………. ถนน ……………………….....…………………….……………….……...…..….. 

ตาํบล/แขวง ………………………………...........…..…… อาํเภอ/เขต …………………………………………....…….……………..…… 

จงัหวดั ………………………..…………….. โทรศพัท ์………....…………...…………….. มือถือ …………...………….….……..……. 

4. E-Mail (ถา้มี) …………………………………………………………………….……………………………………………….…………... 

5. สถานภาพ   (     )   โสด              (     )   สมรส           (     )   หยา่ร้าง 

6. ชื�อ-ชื�อสกุล คู่สมรส (ภาษาไทย) ………………………………………………………………..………………….…………………………. 

ชื�อ-ชื�อสกุล คู่สมรส (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………………………………….……………. 

7. มีบุตร ………………. คน 

ชื�อ/นามสกุลและอายบุุตร 

(1) ………………………………………………………………………………………………………….. 

(2) ………………………………………………………………………………………………………….. 

(3) ………………………………………………………………………………………………………….. 

8. คุณสมบติั 

(1) วฒิุการศึกษา (โปรดแนบเอกสารการศึกษา) 

สถาบนั วฒิุและสาขาวชิาเอก ปีที�สาํเร็จการศึกษา 

   

   

   

(2) หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ 

ผูจ้ดัการอบรม ชื�อหลกัสูตร ปีที�อบรม 
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9. สถานที�ทาํงานปัจจุบนั 

ชื�อบริษทั ………………………………………………………………………………………………….............……………………..………. 

ที�อยู ่เลขที� ………............……………………… ถนน…………………………………………………………………….....…...……………. 

ตาํบล/แขวง ………………………..............…... อาํเภอ/เขต ……………………………………………………………………......…………. 

จงัหวดั …………………………….. โทรศพัท ์………........…………………. E-Mail (ถา้มี) …………………………..……….….………… 

10. ประสบการณ์ทาํงาน (จากปัจจุบนัไปอดีต) 

จากปี …..……. ถึงปี ………….. บริษทั ตาํแหน่ง 

   

   

   

   

   

   

   

11. การถือหุน้ในบริษทั ณ วนัที� ………………….………. (วนัที�ไดรั้บการเสนอชื�อ) มีจาํนวน ……………………………… หุน้ 

รวม        คู่สมรส                  ถือหุน้จาํนวน ………………………………. หุน้ 

บุตรคนที� 1             ถือหุน้จาํนวน ………………………………. หุน้ 

บุตรคนที� 2             ถือหุน้จาํนวน ………………………………. หุน้ 

บุตรคนที� 3             ถือหุน้จาํนวน ………………………………. หุน้ 

12. ท่านมีความสัมพนัธ์กบักรรมการและผูบ้ริหารบริษทั           (     )   ใช่         (     )   ไม่ใช่ 

โปรดระบุความสัมพนัธ์ …………………………………………………………………………..…………………………..………….… 

13. ท่านมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้          (     )   มี           (     )   ไม่มี 

โปรดระบุชื�อบริษทั ……………………………………………………………………………………………………….....…..…......….. 

14. ท่านมีประวติัการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาํเนินคดี           (     )   มี          (     )   ไม่มี 

โปรดระบุรายละเอียด ……………………………………………………………………………………………………........…….....….. 

15. ขอ้มลูอื�นที�สาํคญัต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        

ลายมือชื�อ................................................................. 

        (...............................................................) 

        วนัที�......................................................... 


