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วัตถุประสงค์ 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน)(“บริษัท”)   มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกัธรรมำภิบำลอย่ำง
ต่อเนื่องควบคู่ไปกบักำรรับผิดชอบต่อสงัคม โดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ภำยใต้กรอบ
จริยธรรมทำงวิชำชีพ ข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน และควำมส ำคญัต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ไม่ว่ำจะ
เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือรำยยอ่ย อีกทัง้ค ำนงึถึงกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งถกูต้อง ทนัเวลำและมีควำมโปร่งใส  ตลอดจนกำร
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเป็นธรรม   

กำรให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้ นในกำรเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรลว่งหน้ำเป็นสว่นหนึง่ของหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท บริษัทมีแนวทำงที่ชดัเจนในกำรกลัน่กรองระเบยีบ
วำระที่เสนอวำ่เก่ียวข้องกบักิจกำรของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอยำ่งแท้จริง  บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยให้ผู้ ถือ
หุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรลว่งหน้ำ เพื่อ
ช่วยกลัน่กรองเร่ืองที่จะเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอยำ่งแท้จริง และคดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม สอดคล้อง
กบักฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนได้พิจำรณำคดัเลือกและให้
ควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และเสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

นโยบายการให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า 

(1) คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้
เป็นกรรมกำรต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

❑ ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
จ ำนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท และต้องถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นที่ก ำหนดตอ่เนื่องมำจนถึงวนัที่ 
เสนอระเบียบวำระกำรประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคล  

❑ สำมำรถแสดงเอกสำรหลกัฐำนรับรองกำรถือหุ้นได้สำมำรถแสดงหลกัฐำนกำรถือหุ้น เช่น หนงัสือรับรองจำก
บริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
 

นโยบาย 
การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคล 

เพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
โดย ส านักเลขานุการบริษัท  

ที่ 01/2562 
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหาร 

ครัง้ที่ 4/2562 
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(2) การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ (1)  ของนโยบำยนีส้ำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุม โดย
ด ำเนินกำรดงันี ้ 
❑ กรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563” 

(ตำมเอกสำรแนบ 1) 

“ผู้ ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นจะต้องรับรองข้อมลูและเอกสำรหลกัฐำนที่แนบ
เพิ่มเติมวำ่ถกูต้องครบถ้วนและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วได้” 

❑ จดัสง่เอกสำรพร้อมหลกัฐำนท่ีบริษัทก ำหนด โดยจะต้องสง่ถึงบริษัท ภำยในวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2562 
ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนีก้รณีน ำส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นจะต้องน ำส่งในเวลำท ำกำรของบริษัท
ระหว่ำงเวลำ 8.30 – 17.00 น.  ส ำหรับกำรส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์บริษัทจะถือตำมตรำประทับ
ไปรษณีย์บนหน้ำซอง ไมเ่กินวนัที่ 30 ธนัวำคม 2562 

 
การพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชมุเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชมุที่เสนอ 
โดยผู้ ถือหุ้น  บริษัทจะใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำบรรจเุร่ืองดงักลำ่วเข้ำเป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1. เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และผู้ ถือหุ้นได้จดัสง่ข้อมลูที่ถกูต้องและเพียงพอต่อกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำร 

2. เร่ืองที่ไม่ขดัต่อกฎหมำย ประกำศ  ข้อบงัคบัของทำงกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องหรือวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท  และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 

3. เร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
4. เร่ืองที่อยูใ่นวิสยัที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 
5. เร่ืองที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นวำ่มคีวำมจ ำเป็นและสมควรท่ีจะต้องบรรจเุป็นระเบียบวำระ

กำรประชมุและ 
6. เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ (1) และผู้ ถือหุ้นได้ปฎิบัติตำมเกณฑ์ที่บริษัท

ก ำหนดไว้ในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น  
 
 

 ส านักเลขานุการบริษัท 
 บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ 12 
 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก 
 กรุงเทพ ฯ 10500 
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7. คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ 

ซึ่งจะต้องมีลกัษณะเข้ำข่ำยตำมข้อ (2) 1 – 6 เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำเป็นอย่ำงอื่น
โดยมติของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 

 ในกรณีที่มีระเบียบวำระที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นหลำยรำยแต่เป็นเร่ืองเดียวกนัหรืออยู่ในเร่ืองที่อำจจะน ำมำ
พิจำรณำรวมกนัได้ คณะกรรมกำรบริษัทอำจน ำมำรวมเป็นวำระเดียวกนั    

 เร่ืองที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะได้รับกำรบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทส ำหรับเร่ืองที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบภำยหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ภำยในเดือนมีนำคม 2563 ทำง
เว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมำะสมตอ่ไป    

 
(3) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

o บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต้องมีคณุสมบตัิดงันี  ้  
1. มีคุณสมบัติ เ ป็นไปตำมหลักเกณฑ์ข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด                                                                  

พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท    
2. ไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน เร่ือง ข้อก ำหนดเก่ียวกับ                                               

กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
3. เป็นบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และมีเวลำ

อยำ่งเพียงพอในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่บริษัทได้  
                                             

  ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ (1) ของนโยบำยนีส้ำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร โดยด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดงันี ้
ก. ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร จะต้องด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

❑ กรอก “แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผู้
ถือหุ้นประจ ำปี 2563  (ตำมเอกสำรแนบ 2) ” 

“ ผู้ ถือหุ้นที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรจะต้องรับรองข้อมูลและ
เอกสำรหลกัฐำนที่แนบเพิ่มเติมว่ำถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือ
เอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วได้ ” 

ข. บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรจะต้องกรอกข้อมลูอย่ำงครบถ้วน
ในแบบฟอร์มทัง้  2  แบบ (ตำมเอกสำรแนบ 2 - 3) ดงัตอ่ไปนี ้ 

 เอกสำรแนบ 2   “ แบบข้อมลูของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็น 
   กรรมกำร ” 

เอกสำรแนบ 3   “ หนงัสอืยินยอมและแบบประวตัิของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำรับกำรคดัเลอืก 
   เพื่อเป็นกรรมกำรของบริษัท” 
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“ บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรจะต้องลงนำมรับรองยินยอมให้เสนอช่ือเพื่อรับ
กำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทและรับรองวำ่รำยละเอียดข้อมลูที่ได้ให้ไว้ว่ำถกูต้องครบถ้วน และเอกสำร
ประกอบที่ยื่นมำพร้อมนีเ้ป็นควำมจริงทกุประกำร และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสำรประกอบดงักลำ่วได้ ” 

❑ จดัสง่เอกสำรพร้อมหลกัฐำนดงักลำ่วข้ำงต้นตำมที่บริษัทก ำหนดในข้อ ก. และ ข. โดยจะต้องสง่ถึง
บริษัท ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2562 ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี ้ กรณีน ำส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น 
จะต้องน ำส่งในเวลำท ำกำรของบริษัทระหว่ำงเวลำ 8.30 – 17.00 น.  ส ำหรับกำรส่งเอกสำรทำง
ไปรษณีย์บริษัทจะถือตำมตรำประทบัไปรษณีย์บนหน้ำซอง ไมเ่กินวนัท่ี  30  ธนัวำคม 2562 

 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำวและให้

ควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเสนอให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทตอ่ไปโดย
มติของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 

บคุคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนและคณะกรรมกำรบริษัท
จะได้รับกำรบรรจช่ืุอในวำระกำรเลอืกตัง้กรรมกำรพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับบคุคลที่ไมไ่ด้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนหรือคณะกรรมกำรบริษัท  บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นที่เสนอช่ือ
บคุคลดงักลำ่วทรำบภำยหลงักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทภำยในเดือนมีนำคม 2563 ทำงเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่อง
ทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมำะสมตอ่ไป    

………………………………………… 
เอกสารแนบ 
เอกสำรแนบ 1: แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2563 
เอกสำรแนบ 2: แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
เอกสำรแนบ 3: หนงัสอืยินยอมและแบบประวตัิของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำรับกำรคดัเลอืก 
   เพื่อเป็นกรรมกำรของบริษัท 

การลงนามน าเสนอนโยบาย 
 

 
ลงช่ือ............................................................... 

( นำยอำนนท์  ชนไมตรี ) 
ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท 

   
 

ลงช่ือ............................................................... 
( นำยโชตพิฒัน์  พีชำนนท์ ) 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

 

 ส านักเลขานุการบริษัท 
 บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ 12 
 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก 
 กรุงเทพ ฯ 10500 
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แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
 

วันที่        ____ 
ชื่อ – นามสกุลของผู้ถอืหุ้น :            ____ 
ที่อยู่ :              ____ 
            ____ 
            ____ 
โทรศัพท์  :        
โทรสาร   :       
E-mail :                                
 

จ านวนหุ้นที่ถอืครอง :        
 

เร่ืองที่เสนอ :            ____ 
วัตถุประสงค์ :          [   ]   เพื่อพิจำรณำ [   ]   เพื่อทรำบ 
รายละเอียด :  [   ]   มีเอกสำรประกอบ        [   ]   ไมม่ีเอกสำรประกอบ 

            ____ 
            ____ 
            ____ 
            ____ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถกูต้องครบถ้วน และยนิยอมให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ 

 ลงช่ือ       ผู้ ถือหุ้น 
  (  ......................................................................... ) 
หมำยเหต ุ
เอกสำรหลกัฐำนที่ผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุ 
1.   หลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์  หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับ

ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผู้ รับฝำกทรัพย์สิน 
2.   หลกัฐำนแสดงตน ได้แก่   
 -  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) 

พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง  
  -    ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำ หนังสือ

เดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นระเบียบวำระกำร
ประชมุนี ้พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3.   ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุรำยจะต้องกรอก  “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบ
วำระในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  2563”  และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 
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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 

วนัท่ี         
 

ช่ือ – นำมสกลุของผู้ ถือหุ้น :            
ที่อยู ่:               
             
             
โทรศพัท์  :        
โทรสำร   :       
E-mail:                             
 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง :        
 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขอเสนอช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว/....................)       
เข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน)  โดยบุคคลดงักล่ำวให้ควำม
ยินยอมและรับรองว่ำข้อควำมที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำร” และเอกสำรประกอบที่ยื่นมำพร้อมนีถ้กูต้องและเป็นจริงทุกประกำร และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือ
เอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วได้ 
 

 ลงช่ือ        ผู้ ถือหุ้น 
 (  ................................................................. ) 
 
 
 
หมำยเหต ุ
เอกสำรหลกัฐำนที่ผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
1.   หลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่  หนังสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์

รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผู้ รับฝำกทรัพย์สิน 
2.   หลกัฐำนแสดงตน  ได้แก่   
 -  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) 

พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง  
  -    ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนังสือ

เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรนี ้พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3.   ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นทกุรำยจะต้องกรอก “แบบขอเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563” และลงชื่อไว้เป็นหลกัฐำนแล้วรวบรวม
เป็นชดุเดียวกนั 
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หนังสือยนิยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคดัเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท 
 
ข้ำพเจ้ำ……………………………………………………...(ช่ือ-สกลุเดิม)……………………………………………………..(ถ้ำมี) 
หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหมำยเลขหนงัสอืเดินทำง………………………………………………………………………    
สญัชำติปัจจบุนั………………………………..อดีต(ถ้ำม)ี…………………………………………………………………..                         
วนั/เดือน/ปีเกิด…………………………………………….อำย…ุ……………ปี                                                                                  
ที่อยูปั่จจบุนั…….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เป็นบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัทตำมที่ นำย/นำง/นำงสำว………………….……………………….…….. 
ได้เสนอช่ือนัน้ ข้ำพเจ้ำยินยอมและรับรองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัท
ก ำหนด (ตำมข้อ (3) กำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น) รวมทัง้
ยอมปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 
 
พร้อมนี ้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิมำพร้อมนีแ้ละได้ลงนำมรับรองควำมถกูต้องไว้แล้ว
ทกุหน้ำ และเพื่อเป็นหลกัฐำนข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน 
 
 

 

 

ลงช่ือ     (บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ) 
               (                    ) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรหลกัฐำนกำรประกอบพิจำรณำ 
1.ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ พร้อทรับรองส ำเนำถกูต้องบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อเข้ำรับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท) 
2.แบบประวติัของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำรับกำรคดัเลือกเพ่ือเป็นกรรมกำรของบริษัท 
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แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคดัเลอืกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท 

 
 ข้ำพเจ้ำ............................…………………………… (ช่ือ-สกุลเดิม).......................................................... (ถ้ำมี)       
ในฐำนะด ำรงต ำแหน่งเป็น..........…………………………ของบริษัท………………………………………………….……
ตัง้แตว่นัท่ี.......................……... ขอแจ้งข้อมลูของข้ำพเจ้ำและรับรองตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยดงัตอ่ไปนี ้
                1. ข้อมลูสว่นตวั 
 1.1 หมำยเลขประจ ำตวัประชำชนหรือหมำยเลขหนงัสอืเดินทำง……….….……………...…………..…………….. 
 1.2 สญัชำติปัจจบุนั…………….....................อดีต (ถ้ำมี)..……………………………..………………………… 
 1.3 วนั/เดือน/ปีเกิด .........…………..............………...….อำย.ุ.…………...……….....ปี 
 1.4 ที่อยูปั่จจบุนั............................…............…………..….…..................................………………………… 

 .................................................................................……...................………………………… 
 1.5 อำชีพ/สถำนท่ีท ำงำนปัจจบุนั…………………………………………………………………….………………. 
 1.6 วฒุิกำรศกึษำ 
 ………………………………………………………………………………………………..………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………...……………………. 
 1.7 ประวตัิกำรท ำงำนในช่วง 5 ปีที่ผำ่นมำจนถึงปัจจบุนั (ระบช่ืุอบริษัท ต ำแหนง่ ปี พ.ศ.) 
 ….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ..………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.8 ประวตัิกำรถูกด ำเนินคดีหรือถกูพิจำรณำลงโทษในกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ หรือกฎหมำยที่เก่ียวกบัระบบกำรเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหต ุข้อกล่ำวหำ 
และผลกำรด ำเนินคดี/ผลกำรพิจำรณำลงโทษ) ……………..………………………………………..……………............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 1.9 จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัทจดทะเบียนนี ้   

 จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

% ของจ ำนวนหุ้นที่
มีสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบริษัท
จดทะเบียน 

ข้ำพเจ้ำ    
คูส่มรส (ช่ือ-สกลุ) 

ช่ือ-สกลุ ………………………………………………………… 
ช่ือ-สกลุเดิม (ถ้ำมี)   .…………………………………….… 

  

บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ (ช่ือ-สกลุ /อำย)ุ 
1. ……………………………………………………...อำย.ุ.........ปี 
2. ……………………………………………………...อำย.ุ.........ปี 
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 จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

% ของจ ำนวนหุ้นที่
มีสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบริษัท
จดทะเบียน 

3. ……………………………………………………...อำย.ุ.........ปี 
นิติบคุคลที่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องตำมนิยำมของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… 

  

 

  1.10  จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งของบริษัทท่ีย่ืนค ำขอ
หรือบริษัทจดทะเบียน ณ วนัท่ี……………….….. (ระบใุห้สอดคล้องกบัหลกักำรของส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
1.10.1 ช่ือบริษัท…………….………….. จ ำนวนหุ้นท่ีถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  
1.10.2 ช่ือบริษัท…………….………….. จ ำนวนหุ้นท่ีถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  
1.10.3 ช่ือบริษัท…………….………….. จ ำนวนหุ้นท่ีถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
(ท ัง้นี้ ใหร้วมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยด์ว้ย) 

 
 2.  ข้ำพเจ้ำขอรับรองตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวำ่ข้ำพเจ้ำมีคณุสมบตัิของผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ
ตำมนโยบำยของส ำนกังำน ก.ล.ต. วำ่ด้วยเร่ืองกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม ่และไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ำมตำมนโยบำยของส ำนกังำน ก.ล.ต. ว่ำด้วยเร่ืองข้อก ำหนดเก่ียวกับผู้บริหำรของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์และมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตำมนโยบำยที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด   
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อมลูใดๆ ที่ได้ให้ไว้ตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยข้ำงต้นถกูต้อง ครบถ้วน ตรงตำมควำม
เป็นจริงทกุประกำร 
 
 ค ำรับรองและประวตัิของข้ำพเจ้ำนีใ้ห้ไว้เมื่อวนัท่ี ...………….... เดือน ………...................... พ.ศ. .……...... 
 
 

ลงช่ือ……………………………………..(บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ) 
   (    ) 


