
                                                          

หลักเกณฑ์การให้สิทธ ิผู้ถือห ุ้น  

เสนอเรืองเพอืพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้น ประจาํปี 2560 

และเสนอชือบุคคลเพ ือเข้ารับการพิจารณาแต่งตงัเป็นกรรมการ  
 

วัตถุประสงค์ 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) คํานึงถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้น และเพอืเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการ

ทดีี ดงันนัก่อนการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรืองทีผู้ ถือหุ้นเห็นวา่เป็นประโยชน์

แก่บริษัท เพอืพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอชือบคุคลเพอืเข้ารับการพิจารณาแตง่ตงัเป็น

กรรมการบริษัทลว่งหน้า เพอืคดัสรรบคุคลทีมีคณุสมบตัเิหมาะสมดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ทบีริษัท

กําหนด 

 
1. คุณสมบตัิของผู้ถอืห ุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นทจีะมีสิทธิในการเสนอเรืองเพอืพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอชือบคุคลเพอืเข้ารับการ

พิจารณาแตง่ตงัเป็นกรรมการ จะต้องมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปน ี

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซงึถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมี

สิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้  

1.2 ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นทกํีาหนดตามข้อ 1.1 ตอ่เนืองเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัทีเสนอ

เรืองเพอืพจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุหรือวนัทเีสนอชือบคุคลเพอืเข้ารับการพจิารณาแตง่ตงัเป็น

กรรมการ 

1.3 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น สําเนาใบหุ้น หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานจาก

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น 

 
2.  หลักเกณฑ์ในการเสนอ 

     2.1 การเสนอเรืองเพอืพจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

            เรืองทีบริษัทฯ จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชุม 

(1) เรืองทีเกียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

(2) เรืองทีอยูน่อกเหนืออํานาจทบีริษัทฯ จะดําเนินการได้ 

(3) เรืองทีเคยเสนอต่อทปีระชมุผู้ ถือหุ้นเพอืพิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสียง

ทน้ีอยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสียงทงัหมด โดยทีข้อเท็จจริงในเรืองนนัยงัไมไ่ด้

เปลยีนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั 

(4) เรืองทีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นทมีีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน ให้ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน ไมเ่พยีงพอหรือ

เสนอมาไมท่นัภายในเวลาทกํีาหนด 

(5) เรืองทีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

(6) เรืองทีเสนอหรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนนัมีข้อความทไีมต่รงตามความจริงหรือมข้ีอความ

คลมุเครือ 

(7) เรืองทีเป็นอาํนาจการบริหารจดัการของบริษัทฯ เว้นแตเ่ป็นกรณีทกี่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอยา่งมี

นยัสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 



                                                          

(8) เรืองทีขดักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานทกํีากบั

ดแูลบริษัทฯ หรือเรืองทีไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

(9) เรืองซงึตามปกติกฎหมายกําหนด ให้ต้องได้รับการพิจารณาจากทีประชมุผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดําเนินการ

กําหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง 

(10)  เรืองทีเป็นไปเพอืผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

(11)  เรืองทีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 

(12)  เรืองทีคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นวา่ไมม่คีวามจําเป็นต้องบรรจเุป็นวาระ 

 
     2.2. การเสนอชือบคุคลเพอืเข้ารับการพจิารณาแตง่ตงัเป็นกรรมการ 

 บคุคลทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ จะต้องมคีณุสมบติัและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามดงัน ี

 (1)  มีคณุสมบตัิถกูต้องและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท รวมทงัหลกัเกณฑ์อนืๆ ทีเกียวข้อง 

 (2)  มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม การตลาด การบริหาร การเงิน การบญัชี รอบรู้เศรษฐกิจระดบัสากล 

และมีความรู้กฎหมายทงัในประเทศและสากล เป็นต้น 

 (3)  ไมค่วรดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท รวมทงับริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

 
3.  วิธ ีการเสนอ 

     3.1 การเสนอเรืองเพอืบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

 (1) ผู้ ถือหุ้นทมีีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมลูใน “ใบขอเสนอเรืองเพอืบรรจุเป็นวาระในการ

ประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นประจาํปี 2560” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พร้อมทงัลงลายมือชือโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ได้จาก www.lohakit.co.th /นักลงทุนสัมพนัธ์ / ข้อมูลสาํหรับผู้ถอืห ุ้น  และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้น

มากกวา่หนงึราย ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอกรายละเอียดของตนลงใบ แบบ ก พร้อมทงัลงลายมือชือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

 (2) นําสง่แบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพมิเตมิอนืๆ เพอืประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการบริษัท 

     3.2 การเสนอชือบคุคลเพอืเข้ารับการพจิารณาแตง่ตงัเป็นกรรมการ 

 ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชือบคุคลเพอืเข้ารับการพจิารณาแตง่ตงัเป็นกรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก 

“แบบเสนอชือบคุคลเพอืเข้ารับการพิจารณาแตง่ตงัเป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560” (แบบ ข) 

และนําสง่เอกสารเพมิเตมิอืนๆ เพอืประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการบริษัท 

 ทงันี สามารถดรูายละเอียดเพมิเติมได้จากท้ายแบบ ก และ ข 

 
4.  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

 ผู้ ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาดงัน ี

     4.1 หลกัฐานการถือหุ้น 

     4.2 หลกัฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น 

     4.3 เอกสารเพมิเตมิของบคุคลผู้ได้รับการเสนอชือ 

 ทงันี สามารถดรูายละเอียดเพมิเติมได้จากท้ายแบบ ก และ ข 

 
 
 
 



                                                          

5.  ช่องทางการรับเรืองทีผู้ถอืหุ้นเสนอ 

 เพอือํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในเบอืงต้น ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเรืองเพอืพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ

และเสนอชือบคุคลเพอืเข้ารับการพจิารณาแตง่ตงัเป็นกรรมการอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนได้ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทาง

น ี

     5.1 แจ้งอยา่งไมเ่ป็นทางการผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ถึง ird@lohakit.co.th  หรือ ผ่านโทรสาร

หมายเลข 02-673-9579 

     5.2 จดัสง่ต้นฉบบัและเสนอเรืองเพอืพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ แบบเสนอชือบคุคลเพอืเข้ารับการพจิารณา

แตง่ตงัเป็นกรรมการ แบบข้อมลูของบคุคลทีได้รับการเสนอชือเพมิเข้ารับการพิจารณาแตง่ตงัเป็นกรรมการ และเอกสาร

หลกัฐานทคีรบถ้วนถกูต้องตามทีกําหนด พร้อมลงลายมือชือในเอกสาร แล้วสง่ทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท  

ภายในวนัที 17 พฤษภาคม  2560 ตามทีอยู่ดงัต่อไปนี 

                                           เลขานกุารบริษัท 

   บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) 

   เลขที 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชนั 16 ห้อง 167-169 

   แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120 

 
    5.3 หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามเพมิเติมได้ทีเบอร์โทรศพัท์ 02-673-9559 ตอ่ 210 

 
6.  ขนัตอนการพิจารณา 

     6.1 กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลนักรองคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น เรืองทผีู้ ถือหุ้นเสนอ และ

คณุสมบตัิของบคุคลทีผู้ ถือหุ้นเสนอในเบืองต้นตามหลกัเกณฑ์ กอ่นจะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพอืพิจารณาตอ่ไป 

     6.2 เรือง และ/หรือบคุคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชมุใน

หนงัสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบวุา่เป็นวาระและ/หรือบคุคลทีได้รับการเสนอจากผู้

ถือหุ้น 

     6.3 เรือง และ/หรือบคุคลทีไมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะชีแจงให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัท และประกาศในทีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 

 
  
 ทงันี บริษัทขอสงวนสิทธ ิทจีะนําเสนอเฉพาะเรืองทีบริษัทเห ็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถอืห ุ้น

โดยรวม และเป็นไปตามทีกฏหมายและระเบียบต่างๆ  ทเีกยีวข้องกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

ใบขอเสนอเรืองเพอืบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้น ประจาํปี 2560 – (แบบ ก) 
 

1.  ข้อมูลทวัไป 

ชือ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อนืๆ / นามสกลุ.......................................................................................................... 

ทอียูปั่จจบุนั / ทีติดตอ่ได้ 

เลขที...............................................  หมู่บ้าน / อาคาร.................................................................  หมูท่ี..................... 

ตรอก / ซอย....................................  ถนน.....................................................  ตําบล / แขวง....................................... 

อําเภอ / เขต............................................. จงัหวดั......................................................  รหสัไปรษณีย์.......................... 

โทรศพัท์..................................................  โทรสาร.................................................... 

E-Mail .................................................................................................................................................................... 

2.  ผู้ถอืห ุ้นของ บริษัท โลหะกจิ เม็ททอล จาํก ัด (มหาชน) จํานวนหุ้น...............................  หุ้น ณ วนัที.................. 

3.  เรืองทีเสนอ ..................................................................................................      □ เพอืพิจารณา      □ เพอืทราบ 

     รายละเอียดและเหตผุล......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

   □  มีเอกสารประกอบ □  ไมมี่เอกสารประกอบ 

4.  เอกสารหลักฐานทต้ีองแนบพร้อมแบบขอเสนอเรือง 

     4.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอนืจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั   

                                                                        □  แนบหลกัฐานการถือหุ้น               □  ไมแ่นบหลกัฐานการถือหุ้น 

     4.2 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ 

หรือสาํเนาใบขบัขี หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือสาํเนาใบตา่งด้าวทียงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทงัลงนามรับรอง

ความถกูต้อง                   

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซงึรับรองความ

ถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอํานาจลงลายมือชือของนติิบคุคลนนัๆ และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวั

ข้าราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ทยีงัไมห่มดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงลายมือชือดงักลา่วพร้อม

ทงัลงนามรับรองความถกูต้อง  □  แนบหลกัฐานแสดงตน  □  ไมแ่นบหลกัฐานแสดงตน 

     4.3 ในกรณีทผีู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ก พร้อมทงัลง

ลายมือชือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดยีวกนัเพอืสง่ให้บริษัทฯ 

5.  บริษัทจะไม่พ ิจารณาระเบียบวาระทผีู้ถอืห ุ้นเสนอ ในกรณีทพีบว่าข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถอืห ุ้นได้ รวมท ังกรณีทผีู้ถอืห ุ้นมีคุณสมบตัิ

ไม่ครบถ้วนตามทกีาํหนด 

คาํรับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูและเอกสารหลกัฐานทแีนบเพมิเติม ถกูต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัท

เปิดเผยข้อมลู หรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ 

 
                                                                                   ลงชือ ........................................................................ ผู้ ถือหุ้น 

                                                                                          (                                                                         ) 

                                                                                   วนัท ี.......................................................................... 



                                                          

แบบขอเสนอชือบุคคลเพ ือเลอืกตงัเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น ประจาํปี 2560 – (แบบ ข) 

ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว.........................................................................  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล 

จํากดั (มหาชน)  ทะเบียนหุ้นเลขท.ี...........................................................  รวมจํานวน.........................................  หุ้น 

อยูบ้่านเลขที......................................  ถนน............................................  ตําบล/แขวง............................................... 

อําเภอ/เขต.....................................................................  จงัหวดั............................................................................... 

หมายเลขโทรศพัท์..........................................................  E-Mail .............................................................................. 

มีความประสงค์ขอเสนอชอืเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น ประจาํปี..........................  ดงัน ี

 1.  ชอื ........................................................................................................ 

เหตุผลทเีสนอ ......................................................................................................................................................... 

มีประวัติโดยย่อ วนั/ เดือน/ ปีเกิด.......................................................  อาย.ุ.................. ปี  เพศ.............................. 

                       ถอืหุ้น บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน)  จํานวน...................................................  หุ้น 

การศึกษา 

สถาบนั............................................................................................  วฒุิการศกึษา................................................... 

สถาบนั............................................................................................  วฒุิการศกึษา................................................... 

สถาบนั............................................................................................  วฒุิการศกึษา................................................... 

ประสบการณ์ 

บริษัท..................................................................  ตําแหนง่................................................  ช่วงเวลา........................ 

บริษัท..................................................................  ตําแหนง่................................................  ช่วงเวลา........................ 

บริษัท..................................................................  ตําแหนง่................................................  ช่วงเวลา........................ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบัน 

บริษัท................................................................................................................................. 

ประเภทของกรรมการ   (   ) กรรมการบริษัท   (   ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ   (   ) อนืๆ..........................  

บริษัท................................................................................................................................. 

ประเภทของกรรมการ   (   ) กรรมการบริษัท   (   ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ   (   ) อนืๆ.......................... 

บริษัท................................................................................................................................. 

ประเภทของกรรมการ   (   ) กรรมการบริษัท   (   ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ   (   ) อนืๆ.......................... 

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนีและเอกสารประกอบเพ ิมเติมถกูต้องทุกประการ  
 
                                                                                   ลงชือ ........................................................................ ผู้ ถือหุ้น 

                                                                                          (                                                                         ) 

                                                                                   วนัท ี.......................................................................... 

ข้าพเจ้า.................................................................  บุคคลผู้ได้รับการเสนอชอืเป็นกรรมการตามหนังสือนี 

ยนิยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมทงั

ยอมรับการปฎิบัต ิตามการกํากับดูแลกิจการท ีดขีองบริษัทฯ จึงลงลายมือชอืไว้เป็นสําคัญ 
 
                                                         ลงชือ ........................................................................ บคุคลทไีด้รับการเสนอชือ 

                                                                 (                                                                         ) 

                                                          วนัที .......................................................................... 



                                                          

เอกสารหลักฐานและข้อกําหนดเพมิเตมิประกอบการพจิารณา 
 
1.  เอกสารหลักฐานทผีู้ถอืห ุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอ 

     1.1 หลักฐานการถอืหุ้น 

 (     ) ได้แก่ สําเนาใบหุ้น หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอนืจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

     1.2 หลักฐานการแสดงตน 

 (     ) กรณีผู้ถอืห ุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

  -  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสอืเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ พร้อมทงัลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

  -  ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าชือ ชือ ชือนามสกลุ จะต้องแนบสาํเนาหลกัฐานการ

เปลยีนแปลงดงักลา่ว พร้อมทงัลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 (     ) กรณีผู้ถอืห ุ้นเป็นนิติบุคคล 

  -  สําเนาหนงัสอืรับรองของนิติบคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซงึรับรองความถกูต้อง โดยบคุคลผู้มีอํานาจ

ลงลายมือชือของนติิบคุคลนนัๆ 

  -  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสอืเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของผู้มีอาํนาจลงลายมือชือดงักลา่ว พร้อมทงัลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 
2.  ข้อกาํหนดเพมิเติมในการเสนอชือบุคคลเพ ือเข้ารับการพิจารณาแต่งตงัเป็นกรรมการ  

-  กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1.  

 ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกข้อมลูใน “แบบ ข” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชือไว้เป็นหลกัฐาน และดําเนินการให้บคุคลที

ได้รับการเสนอชือกรอกข้อมลูใน “แบบ ข” ให้ครบถ้วน พร้อมทงัลงลายมือชือให้ความยินยอม แล้วแนบเอกสารหลกัฐานที

กําหนดตามข้อ 1.1 และ 1.2 ของผู้ถือหุ้นและเอกสารของบคุคลทไีด้รับการเสนอชือ 

 
-  กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 1. 

 ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกข้อมลูใน “แบบ ข” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย แล้ว

ดําเนินการให้บคุคลทไีด้รับการเสนอชือกรอกข้อมลูใน “แบบ ข” ให้ครบถ้วน พร้อมทงัลงลายมือชือให้ความยินยอม แล้ว

รวบรวม “แบบ ข” และเอกสารหลกัฐานทกํีาหนดตามข้อ 1.1 และ 1.2 ของผู้ถือหุ้นทกุรายรวมสง่เป็นชดุเดยีวกนัพร้อมกบั

แนบเอกสารหลกัฐานของบคุคลทไีด้รับการเสนอชือ 

 
-  กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั และมคีณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องการเสนอชือบคุคลเพอืเป็น

กรรมการมากกวา่หนงึคน 

 ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา “แบบ ข” พร้อมลงลายมือชือไว้เป็นหลกัฐาน และแนบเอกสารหลกัฐานทกํีาหนดตามข้อ 1.1 

และ 1.2 พร้อมกบั เอกสารหลกัฐานของบคุคลทีได้รับการเสนอชอื จํานวน 1 ชดุ ตอ่การเสนอชือกรรมการ 1 ทา่น 

 
3.  บริษัทจะไม่พ ิจารณาระเบียบวาระทผีู้ถอืห ุ้นเสนอ ในกรณีทพีบว่าข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถอืห ุ้นได้ รวมท ังกรณีทผีู้ถอืห ุ้นมีคุณสมบตัิ

ไม่ครบถ้วนตามทกีาํหนด 
 



                                                          

เอกสารหลักฐานของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชอืต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอ 
 
1.  (     ) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาต)ิ พร้อมทงัลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

     (     ) ในกรณีทมีีการแก้ไขคํานําหน้าชอื ชือ ชือสกลุ จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลยีนแปลงดงักลา่ว พร้อมทงัลง

นามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 
2.  (     ) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ หลกัฐานการศกึษา ประวตักิารทํางาน และเอกสารประกอบ

เพมิเติมทจีะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้าม)ี 

3.  บริษัทจะไมพิ่จารณาระเบียบวาระทีผู้ ถือหุ้นเสนอ ในกรณีทพีบวา่ข้อมลู และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาไม่

ครบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือบริษัทไมส่ามารถติดตอ่ผู้ ถือหุ้นได้ รวมทงักรณีทผีู้ ถือหุ้นมีคณุสมบติัไมค่รบถ้วนตามทีกําหนด 

 

 

 

 
 
 

 
 
                      

 

 

 

 

 
 
 
 
 


