
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบคุคล 
เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 

วัตถุประสงค ์
บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) ไดค้  ำนึงถึงควำมส ำคญัและสิทธิเท่ำเทียมกันของผูถื้อหุน้ทกุรำย และ

เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ดงันัน้ ก่อนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องที่ ผูถื้อหุน้
เห็นว่ำเป็นประโยชนแ์ก่บรษิัท เพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ และเสนอบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรบรษิัทตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด ดงันี ้
 

หลักเกณฑก์ารใช้สิทธิ 
1. ช่วงเวลาของการใชส้ิทธ ิ

ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธันวำคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 
2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ทีมี่สทิธเิสนอวาระ / เสนอชือ่กรรมการ 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ
รอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท และตอ้งถือหุน้ของบรษิัทในสดัส่วนที่ก ำหนดต่อเนื่องมำตัง้แต่วนัท่ีเสนอระเบียบ
วำระกำรประชมุ และ/หรือเสนอชื่อบคุคล จนถึงวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อก ำหนดสิทธิเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

3. เอกสารและรายละเอียดขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
ส ำหรบักำรเสนอวำระกำรประชมุใชแ้บบ ก ส ำหรบักำรเสนอบคุคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำรใชแ้บบ ข และค พรอ้มทัง้แนบ

เอกสำรและระบรุำยละเอียดที่ส  ำคญั ดงัต่อไปนี ้เพื่อประโยชนใ์นกำรพิจำรณำเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอ ดงันี ้ 
1) หลกัฐำนแสดงสถำนะของบคุคลใหแ้นบเอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้ทกุรำยที่รวมกนัเสนอวำระ ไดแ้ก่ 

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ : ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงกรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

- กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล : ส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ไม่เกิน 3 เดือน (หำกเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนใน
ต่ำงประเทศตอ้งมีโนตำรีพับลิครบัรองดว้ย) และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ  ส ำเนำหนังสือเดินทำง 
(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งลำยมือชื่อในหนงัสือนี ้พรอ้มลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 

2) หลกัฐำนกำรยืนยนักำรถือหุน้ต่อเนื่องของผูถื้อหุน้ทกุรำย เช่น ส ำเนำใบหุน้ท่ีลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งหรือหนงัสือ
รบัรองจำกบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือ เอกสำรหลกัฐำนจำก บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

3) ชื่อ ที่อยู่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูถื้อหุน้ท่ีเสนอเรื่อง (หำกกรณีผูถื้อหุน้มำกกว่ำ 1 คน ใหร้ะบทุกุรำย) 
4) หนงัสือที่จะเสนอตอ้งระบดุว้ยว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อพิจำรณำ พรอ้มทั้งระบวุตัถปุระสงค์

และรำยละเอียดของเรื่องที่เสนอพรอ้มทัง้ขอ้มลูที่เป็นประโยชนส์ ำหรบักำรพิจำรณำโดยอย่ำงนอ้ยควรระบุขอ้เท็จจริง 
เหตผุล และประเด็นที่ตอ้งกำรใหพ้ิจำรณำประโยชนท์ี่คำดว่ำบรษิัทและผูถื้อหุน้จะไดร้บั 

5) กรณีเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัท ผูเ้สนอตอ้งแนบเอกสำรเพิ่มเติมดงันี ้
(5.1) หนงัสือของผูเ้สนอตอ้งระบวุ่ำเสนอชื่อบคุคลใดเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิัท 



 2 / 3 

 

(5.2) บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อจะตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยนิยอมที่จะเขำ้รบักำรพิจำรณำ เลือกตัง้เป็นกรรมกำร
ของบริษัทฯ โดยตอ้งระบุประวัติส่วนตัว (เช่น ชื่อ อำยุ สัญชำติ วุฒิ  กำรศึกษำ ประวัติกำรฝึกอบรมจำก
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย กำรถือหุน้ใน บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ) ประวตัิ
กำรท ำงำน (เช่น ต ำแหน่ง ปัจจบุนักำรเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่น ประสบกำรณท์ ำงำน (ยอ้นหลงั 5 ปี)) ที่อยู่
และ หมำยเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได ้พรอ้มแนบเอกสำรที่เก่ียวข้อง เช่น หลักฐำนกำรศึกษำ กำร ฝึกอบรม 
ประวตัิกำรท ำงำนและตอ้งมีขอ้ควำมแสดงควำมยินยอมและรบัรองว่ำ 
• ตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดและมีควำมพรอ้มในกำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ

กรรมกำรบรษิัท  
• ขอ้ควำมที่แจง้และเอกสำรหลกัฐำนที่ยื่นมีควำมถูกตอ้งและเป็นควำมจริงในระหว่ำงกระบวนกำรเสนอ

ชื่อ นบัตัง้แต่วนัที่บรษิัท ไดร้บัหนงัสือแสดงควำมยินยอมจนถึงวนัที่บรษิัทไดส่้งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ 
โดยจะไม่เปิดเผยกำรไดร้บัเสนอชื่อต่อผูใ้ด  

• ยินยอมปฏิบตัิตำมกระบวนกำรสรรหำของบรษิัททกุประกำรอย่ำงเครง่ครดั  
• รำยละเอียดเก่ียวกับผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอชื่อซึ่งมีประโยชนต์่อกำรพิจำรณำ เช่น ขอ้เท็จจริง  เหตุผล และ

ขอ้มลูอื่นท่ีผูถื้อหุน้เห็นว่ำจ ำเป็นและสมควรตอ้งชีแ้จงเพิ่มเติม 
 

4. เงือ่นไขของบริษทัในการพิจารณา 
ส ำหรบักำรเสนอวำระกำรประชมุ 

บริษัทจะพิจำรณำขอ้เสนอเพื่อบรรจุเป็นวำระเฉพำะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีควำม
เหมำะสม ทัง้ที่บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องต่อไปนีใ้นวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 

1) คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีเสนอ ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 
2) เป็นเรื่องที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุผลที่สมควรในกำรพิจำรณำ

ในเรื่องดงักล่ำว  
3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บรษิัทจะด ำเนินกำรใหเ้กิดผลตำมที่ประสงค ์
4) เป็นเรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือเสนอมำไม่ทนัในระยะเวลำที่ก ำหนด  
5) เป็นเรื่องที่ไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

หรือขดัต่อกฎหมำย ประกำศ กฎ และระเบียบต่ำง ๆ ของหนว่ยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนก ำกบัดแูลบรษิัท 
6) เรื่องที่เคยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และเรื่องดังกล่ำวได้รับมติ

สนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่
ขอ้เท็จจรงิในเรื่องนัน้ยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

ส ำหรบักำรเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัท  

ผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอชื่อตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมหลกัเกณฑข์องหน่วยงำนที่ก ำกบัดแูลบริษัท และกฎหมำย  ที่เก่ียวขอ้ง
รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม ดงันี ้

1) พระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535  
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2) พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2551)  
3) ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
4) ประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
5) ขอ้บงัคบัของบรษิัท และหลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบรษิัท 

 

5. ช่องทางในการเสนอวาระ / เสนอชือ่กรรมการ 
ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ตำมขอ้ 3 ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้แนบเอกสำรหลกัฐำนที่ใชป้ระกอบกำรพิจำรณำใหค้รบถว้น 

โดยวิธีน ำส่งดว้ยตนเองหรือส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน ภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 (โดยยึดวนัท่ีประทบัตรำไปรษณียเ์ป็นส ำคัญ) 
ตำมที่อยู่ดำ้นล่ำงนี ้

ส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัท 
บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 315 อำคำรอำคเนย ์ชัน้ 6 
ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
หรือทำง อีเมล ์comsec@tgh.co.th 
 

6. การพิจารณาวนิิจฉัยของบริษทั 
ส ำหรบักำรเสนอวำระกำรประชมุ 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอ ก่อนจะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนงัสือบอกกล่ำว

นดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ต่อไป 
ส ำหรบักำรเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิัท 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัท เป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองบุคคลที่ผูถื้อหุน้เสนอ (ร่วมกับบุคคล

อื่นที่บริษัทเห็นว่ำเหมำะสม) ตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท และน ำเสนอชื่อบุคคลที่ ผ่ำนกำรสรรหำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำก่อนก ำหนดรำยชื่อในหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ใหผู้ถื้อหุน้ได้
พิจำรณำเลือกตัง้ต่อไป 

 

ค าวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งผลให้ทรำบภำยหลังกำรประชุมกรรมกำรบริษัทภำยในเดือน
กมุภำพนัธ ์2565 ทำงเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป  

 
---------------------------------------------------------------- 

mailto:comsec@tgh.co.th


แบบ ก 

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
  

1. ขา้พเจา้ นาย/ นาง / นางสาว           สญัชาติ    
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ / เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น / ที่ท  างาน       โทรสาร     
หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ       อีเมล     

2. เป็นผูถื้อหุน้บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี   จ านวน    หุน้ 
3. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ดงันี  ้    

เรื่อง :              
4. ขอ้มลูประกอบการพิจารณาเรื่องที่เสนอ 

4.1 ขอ้เท็จจรงิ           
            
             

4.2 วตัถปุระสงค/์เหตผุล            
            
             

4.3 ขอ้เสนอเพื่อพิจารณา (เพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา / เพื่ออนมุตัิ)        

4.4 เอกสารประกอบเพื่อสนบัสนนุขอ้เสนอขา้งตน้ จ านวน   แผ่น 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างตน้ พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบต่าง  ๆ ที่แนบมาพรอ้มหนังสือนี ้ถูกตอ้ง 
ครบถว้น เป็นจริงทุกประการ และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวไดเ้พื่อเป็นหลักฐานขา้พเจา้  จึงลง
ลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั  

 

 ลงชื่อ        ผูถื้อหุน้ 
  (        ) 
               วนัท่ี   / /  
 

หมายเหต ุ:1. ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี ้เพื่อประกอบการพิจารณา 
1.1   หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองการถือหุน้จากบริษัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ  

บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
1.2   หลกัฐานการแสดงตน  

- กรณีผูถ้ือหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- กรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวั ประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ที่ไดล้ง ชื่อใน แบบขอ้เสนอนีพ้รอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ช่ือตวั ชื่อสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลง ดงักล่าวและรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
3. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุ ผูถ้ือหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบ ก.และลงลายมือชื่อไว้ เป็นหลกัฐานและรวมเป็นชดุ
เดียวกนัจดัส่งใหบ้รษิัท 



แบบ ข 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
  

1. ขา้พเจา้ นาย/ นาง / นางสาว           สญัชาติ    
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ / เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น / ที่ท  างาน       โทรสาร     
หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ       อีเมล     

2. เป็นผูถื้อหุน้บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี   จ านวน    หุน้ 
3. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื่อ นาง /นาย / นางสาว        

เขา้รบัการพิจารณาเป็นกรรมการของบรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดย
บคุคลดงักล่าวไดร้บัความยินยอมแลว้   

   
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือนี ้ถูกตอ้ง ครบถว้น 

เป็นจริงทุกประการ และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวไดเ้พื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้  จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นส าคญั  

 
 ลงชื่อ        ผูถื้อหุน้ 

  (     ) 
                  วนัท่ี   / /  
 
 
หมายเหต ุ:1. ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี ้เพื่อประกอบการพิจารณา 

1.1   หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองการถือหุน้จากบริษัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ  
บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

1.2   หลกัฐานการแสดงตน  
- กรณีผูถ้ือหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- กรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวั ประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามที่ไดล้งช่ือในแบบขอ้เสนอนีพ้รอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

1.3 แบบแสดงขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท (แบบ ค) 
2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ช่ือตวั ชื่อสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวและรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
3. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผูถ้ือหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบ ข และลงลายมือชื่อ
ไวเ้ป็นหลกัฐานและรวมเป็นชดุเดียวกนัจดัส่งใหบ้ริษัท 



แบบ ค 
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แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

 
รูปถ่าย 

 
 

1. ชื่อ-นามสกลุ                
2. สญัชาติ     วนั/เดือน/ปีเกิด    อาย ุ  ปี 

3. ที่อยู่  เลขที่    ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ / เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    
หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น / ที่ท  างาน)       อีเมล     
หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ       อีเมล     

4. วฒุิการศกึษา            
              
              

5. ประวตัิการอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย       
             
              

6. อาชีพ / ต าแหน่ง / สถานท่ีท างานปัจจบุนั          
             
             
              

7. เป็นกรรมการบรษิัทอื่นในปัจจบุนั           

             
             
              

8. ประสบการณท์ างานยอ้นหลงั 5 ปี         
             
              

9. ถือหุน้ในบรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ  ากดั (มหาชน)  จ านวน       หุน้ 

ชื่อคู่สมรส      ถือหุน้บรษิัท จ านวน    หุน้ 

ชื่อบตุร 1.     อาย ุ  ปี ถือหุน้บรษิัท จ านวน    หุน้ 

  2.     อาย ุ  ปี ถือหุน้บรษิัท จ านวน   หุน้ 

3.     อาย ุ  ปี ถือหุน้บรษิัท จ านวน   หุน้ 
 
 



แบบ ค 
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10. การมีส่วนไดเ้สียทัง้ทางตรงและ/หรือทางออ้ม ในฐานะท่ีเป็นคู่สญัญากบับรษิัท บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม  (ในกรณีที่มีส่วน

ไดเ้สียโดยตรงหรือโดยออ้ม โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สียพรอ้มระบมุลูค่าของรายการ) 

            
            
            
             

11. การมีส่วนไดเ้สียทางตรง/ทางออ้มในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การถือหุน้ หรือเขา้ร่วมเป็น
หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
(โปรดระบรุายละเอียด) 
             
             
             
              

 

 
ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว) .................................................................ตกลงใหค้วามยินยอมเขา้รบัการเสนอชื่อ เพื่อรบั

การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) และขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  ขา้พเจา้มีคณุสมบตัิเหมาะสม
ครบถว้นตามหลักเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด และขอรบัรองว่าขอ้มูลของขา้พเจา้ขา้งตน้และ  เอกสารหลักฐานที่แนบมาพรอ้มนีถู้กตอ้ง 
ครบถว้น และเป็นจรงิทกุประการ  

 
 
 

 

 ลงชื่อ        บคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 
  (        ) 
               วนัท่ี   / /  
 

  


	4.10_1_Criteria_Propose agenda and directors
	4.10_2_Att1_Form_to propose agenda (TH)
	4.10_3_Att2_Form_to propose director (TH)
	4.10_4_Att3_Form_profile proposed dir TH

