
 

 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับ
การพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคญั และ 
ควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหน้า เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี และให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายของบริษัทมัน่ใจได้วา่ได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  โดยการ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด ดงันี ้

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 9,375,000 หุ้น) และต้องถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนท่ี
ก าหนดตอ่เน่ืองมาจนถงึวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบคุคล รวมถึงสามารถแสดงเอกสาร
หลกัฐานรับรองการถือหุ้นได้ 

2. วาระการประชุมดังต่อไปนีค้ณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

2.1 เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท หรือการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

2.2 เร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงท่ีกล่าวอ้างโดยผู้ ถือหุ้ นมิได้ 
แสดงถงึเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

2.3 เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 

2.4 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

2.5 เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัท หรือเร่ืองอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ไมม่ีความจ าเป็นต้องบรรจเุป็นวาระการประชมุ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตผุลท่ีสมควรและสามารถอธิบาย
ให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้ 

2.6 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และ
เร่ืองดงักล่าวได้รับมติสนบัสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 
เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัจากข้อเท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

2.7 กรณีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นได้ประกาศก าหนด 



 

3.   การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท   

   คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ  

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด 
กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อบังคบับริษัทและการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี  

2. เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีบริษัทด าเนินกิจการอยู่ 
รวมถงึสามารถอทิุศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ  

3. เป็นผู้ ท่ียินยอมในการเข้ารับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

4. วิธีการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ 1. สามารถเสนอเร่ืองท่ีจะขอให้คณะกรรมการบรรจุ
เป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ นโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา เพ่ืออนุมตัิ แล้วแต่กรณี 
รวมถงึสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทได้โดยด าเนินการ ดงันี ้

4.1 กรอกข้อมลูใน แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“แบบเสนอวาระ”) ให้ครบถ้วน โดยให้จดัท า 1 แบบ ตอ่ 1 วาระ/รายช่ือ 
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและแนบเอกสารหลกัฐานตามข้อ 5. ของผู้ ถือหุ้ น และบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือให้ครบถ้วนด้วย 
ทัง้นี ้แบบเสนอวาระสามารถดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท http://www.oishigroup.com  

4.2 หากเป็นการเสนอวาระ/ช่ือบุคคลโดยผู้ ถือหุ้ นมากกว่าหนึ่งรายให้ผู้ ถือหุ้ นทุกคนกรอก
รายละเอียดของตนลงในแบบเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายช่ือ พร้อมลงลายมือช่ือและแนบเอกสาร
หลกัฐานตามข้อ 5. ของผู้ ถือหุ้น และบคุคลท่ีถกูเสนอช่ือแตล่ะคนให้ครบถ้วนด้วย 

4.3 หากเป็นการเสนอวาระ/ช่ือบุคคล มากกว่า 1 วาระ/ รายช่ือ ผู้ ถือหุ้ นต้องจัดท าแบบเสนอวาระ 
1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายช่ือ พร้อมลงลายมือช่ือและแนบเอกสารหลกัฐานตามข้อ 5. ของผู้ ถือหุ้น และบุคคลท่ีถกูเสนอช่ือ
แตล่ะคนให้ครบถ้วนด้วย 

5. เอกสารประกอบการพจิารณา 

ผู้ ถือหุ้นจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา 1 ชดุตอ่ 1 วาระ/รายช่ือ ดงันี ้

• หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่  

หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  หรือส าเนาใบหุ้ นท่ีผู้ ถือหุ้ น 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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• หลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้ มี
อ านาจลงนามท่ีลงลายมือช่ือในแบบเสนอวาระ พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามท่ีลงลายมือช่ือในแบบ
เสนอวาระ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

• เอกสารเพ่ิมเติมของบคุคลผู้ถกูเสนอช่ือ 

- ประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน หลกัฐานการศกึษา หลกัฐานการถือหุ้นพร้อมทัง้ลงนาม
รับรองความถกูต้อง 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

- หลักฐานการให้ความยินยอมผู้ ถูกเสนอช่ือต้องลงลายมือช่ือในส่วนการให้ความยินยอมใน
แบบเสนอวาระ 

6. ช่องทางการรับเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 

6.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้ นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปีของบริษัทและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอย่างไมเ่ป็นทางการก่อนได้ ทาง e-mail 
address: janthana.r@oishigroup.com  หรือ budsaracom.s@oishigroup.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2768-8999 
โดยต้องจัดท าและน าส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานท่ีครบถ้วนถูกต้องตามท่ีบริษัทก าหนด 
พร้อมลงลายมือช่ือในเอกสารให้ครบถ้วนมายงับริษัทภายในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 

6.2 จัดท าและน าส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานท่ีครบถ้วนถูกต้องตามท่ีบริษัท
ก าหนด พร้อมลงลายมือช่ือในเอกสารให้ครบถ้วนมายงับริษัทภายในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 ตามท่ีอยู่ดงัตอ่ไปนี ้

ส านักกรรมการผู้จัดการ   

บริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ ชัน้ 36 

ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภเิษก  

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพมหานคร 10310 

mailto:chawita@oishigroup.com
mailto:budsaracom.s@oishigroup.com


 

6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-2768-8843 และ  
0-2768-8810 

7. หลักเกณฑ์การพจิารณา 

7.1 บริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลัน่กรองคุณสมบัติผู้ ถือหุ้ น เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอและคุณสมบัติของ
บคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอในเบือ้งต้น เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณา 

7.2 คณะกรรมการสรรหาจะเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดงักล่าว และจะเสนอช่ือบุคคลท่ี
คณะกรรมการสรรหาเห็นชอบพร้อมความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป  

7.3 เร่ืองและ/หรือบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจใุนระเบียบวาระการ
ประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยระบุว่า
เป็นวาระและ/หรือบคุคลท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

7.4 เร่ืองและ/หรือบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งกรณี
ดงักลา่วเป็นเร่ืองเพ่ือทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้ โดยจะระบเุหตผุลในการปฏิเสธไว้ด้วย 

7.5 ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นท่ีสดุ  

7.6 บริษัท จะตดัสิทธิไม่พิจารณาเร่ือง/บุคคลท่ีเสนอโดยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ ขัน้ตอน 
และ/หรือภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนดไว้ 

7.7 บริษัท จะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลู และ/หรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน หรือไมถู่กต้อง หรือมี
ข้อความคลุมเครือ หรือไม่เป็นจริง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ ถือหุ้นได้ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามหลกัเกณฑ์ ในข้อ 1. หรือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีลกัษณะต้องห้ามหรือมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนถกูต้อง 

8. วันสิน้สุดการให้สิทธิ 

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลา 17.00 น. 
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แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

 
1.  วนัท่ี  
2.  ช่ือ – นามสกลุ / บริษัท  
 ท่ีอยู่  
 โทรศพัท์   โทรสาร   
 โทรศพัท์เคลื่อนท่ี  อีเมล์  
3.  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวนท่ีถือครอง จ านวน     หุ้น 
4. ขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

เร่ืองท่ีเสนอ   

วตัถปุระสงค์  เพ่ือทราบ  เพ่ือพิจารณา  เพ่ืออนมุตัิ 
ระบเุหตผุลประกอบวาระท่ีเสนอ   
  

   มีเอกสารประกอบ   ไมม่ีเอกสารประกอบ 
5. ขอเสนอช่ือบุคคลดงัต่อไปนีเ้พ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัท
ก าหนดไว้ โดยบคุคลดงักลา่วได้ให้ความยินยอม พร้อมขอรับรองวา่ข้อมลู คณุสมบตัิและหลกัฐานเอกสารต่าง ๆ 
เก่ียวกบับคุคลดงักลา่วท่ีแนบมาพร้อมนีม้ีความถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ 
(1) ช่ือ – นามสกลุ  
(2) สญัชาต ิ   
(3) วนั/เดือน/ปีเกิด  อายุ ปี 
(4) ท่ีอยู่    
(5) ต าแหน่ง / สถานท่ีท างานปัจจบุนั   
(6) วฒิุการศกึษา 

ปีท่ีส าเร็จการศกึษา สถาบนัการศกึษา 
 
 
  

 
 
  

(7) ประวตัิการท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) 
ปี ต าแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน 
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(8) การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจบุนั : 

บริษัท        
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ  
(  ) กรรมการบริษัท   (  ) กรรมการบริหาร   (  ) กรรมการตรวจสอบ   (  ) อื่นๆ  

บริษัท        
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
 (  ) กรรมการบริษัท   (  ) กรรมการบริหาร   (  ) กรรมการตรวจสอบ   (  ) อื่น ๆ  

บริษัท        
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ  
(  ) กรรมการบริษัท   (  ) กรรมการบริหาร   (  ) กรรมการตรวจสอบ   (  ) อื่น ๆ  

บริษัท        
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ  
(  ) กรรมการบริษัท   (  ) กรรมการบริหาร   (  ) กรรมการตรวจสอบ   (  ) อื่น ๆ  

(9) ประวตัิการฝึกอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ไมเ่คย    

 เคย หลกัสตูร       
(10) การถือหุ้นใน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 ไมม่ี  มี  หุ้น 
ช่ือคูส่มรส                                                                                                       อาย ุ     ปี 
ถือหุ้นจ านวน  หุ้น 

 ช่ือบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
1.                                                                                                       อาย ุ     ปี 
ถือหุ้นจ านวน  หุ้น 
2.                                                                                                      อาย ุ     ปี       
ถือหุ้นจ านวน  หุ้น 

 
(11) ข้อมลูเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
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6. เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัสง่เอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือประกอบการพิจารณา 
6.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือหลกัฐานอื่น

จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ 
ส าเนาใบหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

6.2 หลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึง่รับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามท่ีลงลายมือช่ือในแบบเสนอวาระ พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามท่ีลงลายมือช่ือในแบบเสนอ
วาระ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

6.3 เอกสารเพ่ิมเติมของบคุคลผู้ถกูเสนอช่ือ 
- ประวตัิการศึกษา  ประวตัิการท างาน หลกัฐานการศกึษา หลกัฐานการถือหุ้นพร้อมทัง้ลงนาม

รับรองความถกูต้อง 
- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
- หลกัฐานการให้ความยินยอมผู้ถกูเสนอช่ือต้องลงลายมือช่ือในส่วนการให้ความยินยอมในแบบ

เสนอวาระ 
 
7. ค ารับรอง 

โดยการลงลายมือช่ือท้ายนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความ และข้อมูลทัง้หมดท่ีระบุในค าขอนี ้หลักฐาน 
การถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารหลกัฐานประกอบต่าง ๆ ท่ีแนบมาพร้อมนี ้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นจริงทกุประการ   

 
ลงช่ือ        ผู้ ถือหุ้น 

                                                 (     ) 
                  วนัท่ี       
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8. การให้ความยินยอม 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)        บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น

กรรมการ รับทราบ ยอมรับ และยินยอมในการเสนอช่ือครัง้นี ้รวมถึงขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมทัง้ขอรับรองว่าข้อมูล คุณสมบัติและ
เอกสารประกอบท่ีแสดง/ย่ืนมาพร้อมนีค้รบถ้วน ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ตลอดจนรับทราบและ
ยินยอมปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลกัฐานดงักลา่วตา่ง ๆ ได้ เพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 

 
 
      ลงช่ือ        ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ 
                                            (     ) 
                  วนัท่ี        
 




