
 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และ
บุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่ำส ำคัญ  
และควรบรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรของบริษัทในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 เป็นกำรลว่งหน้ำ เพ่ือเป็นกำรสง่เสริมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี และให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรำยของบริษัทมั่นใจได้ว่ำได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน  
โดยกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรบริษัทจะต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก ำหนด ดงันี ้

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัซึง่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่ำ 9,375,000 หุ้น) และต้องถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วน 
ท่ีก ำหนดต่อเน่ืองมำจนถึงวนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคล รวมถึงสำมำรถแสดง
เอกสำรหลกัฐำนรับรองกำรถือหุ้นได้ 

2. วาระการประชุมดังต่อไปนี ้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

2.1 เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคบั กฎและระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนท่ีก ำกบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท หรือกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

2.2 เร่ืองท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงท่ีกล่ำวอ้ำงโดยผู้ ถือหุ้ นมิได้ 
แสดงถงึเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัควำมไมป่กติของเร่ืองดงักลำ่ว 

2.3 เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ ำนำจท่ีบริษัทจะด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมท่ีประสงค์ 
2.4 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บุคคลใดโดยเฉพำะ 
2.5 เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัท หรือเร่ืองอื่นใดท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ

ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องบรรจุเป็นวำระกำรประชุม โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมีเหตุผลท่ีสมควรและสำมำรถ
อธิบำยให้ผู้ ถือหุ้นเข้ำใจได้ 

2.6 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจำรณำแล้วในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ  
และเร่ืองดังกล่ำวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
ของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในกำรน ำเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกข้อเท็จจริงขณะท่ี
น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

2.7 กรณีอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่นได้ประกำศก ำหนด 

 



3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำร 

3.1 เป็นผู้มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน และไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดั
กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อบงัคบัของบริษัทและกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี 

3.2 เป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและเข้ำใจในธุรกิจและอุตสำหกรรมท่ีบริษัทด ำเนินกำรอยู่ 
รวมถงึสำมำรถอทิุศเวลำให้บริษัทได้อย่ำงเพียงพอ 

3.3 เป็นผู้ ท่ียินยอมในกำรเข้ำรับกำรเสนอช่ือเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

4. วิธีการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดในข้อ 1. สำมำรถเสนอเร่ืองท่ีจะขอให้คณะกรรมกำร
บรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้นโดยต้องระบุให้ชดัเจนว่ำเป็นเร่ืองเพ่ือทรำบ เพ่ือพิจำรณำ เพ่ืออนุมตัิ  แล้วแต่
กรณี รวมถงึสำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทได้ โดยด ำเนินกำร ดงันี ้

4.1 กรอกข้อมูลใน แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“แบบเสนอวำระ”) ให้ครบถ้วน โดยให้จัดท ำ 1 แบบ ต่อ 1 วำระ/
รำยช่ือ พร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือและแนบเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ 5 ของผู้ ถือหุ้ น และบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือให้
ครบถ้วนด้วย ทัง้นี ้แบบเสนอวำระสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเวบ็ไซต์ของบริษัท http://www.oishigroup.com  

4.2 หำกเป็นกำรเสนอวำระ/ช่ือบุคคลโดยผู้ ถือหุ้ นมำกกว่ำหนึ่งรำยให้ผู้ ถือหุ้ นทุกคนกรอก
รำยละเอียดของตนลงในแบบเสนอวำระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วำระ/รำยช่ือ พร้อมลงลำยมือช่ือและแนบเอกสำร
หลกัฐำนตำมข้อ 5 ของผู้ ถือหุ้น และบคุคลท่ีถกูเสนอช่ือแตล่ะคนให้ครบถ้วนด้วย 

4.3 หำกเป็นกำรเสนอวำระ/ช่ือบุคคล มำกกว่ำ 1 วำระ/รำยช่ือ ผู้ ถือหุ้ นต้องจดัท ำแบบเสนอวำระ  
1 แบบ ต่อ 1 วำระ/รำยช่ือ พร้อมลงลำยมือช่ือและแนบเอกสำรหลกัฐำนตำมข้อ 5 ของผู้ ถือหุ้น และบุคคลท่ีถูก
เสนอช่ือแตล่ะคนให้ครบถ้วนด้วย 

5. เอกสารประกอบการพจิารณา 

ผู้ ถือหุ้นจดัเตรียมเอกสำรหลกัฐำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 1 ชดุ ตอ่ 1 วำระ/รำยช่ือ ดงันี ้

• หลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ 

หนงัสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือส ำเนำใบหุ้น 
ของผู้ ถือหุ้นพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

http://www.oishigroup.com/


• หลกัฐำนแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดำ 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับข่ี หรือส ำเนำ
หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้ ถือหุ้ นพร้อมทัง้ลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- ส ำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองควำมถูกต้องโดยกรรมกำร 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมท่ีลงลำยมือช่ือในแบบเสนอวำระ พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถ้ำมี) 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือใบขบัข่ี หรือส ำเนำหนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมท่ีลงลำยมือช่ือในแบบ
เสนอวำระ พร้อมทัง้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

• เอกสำรเพ่ิมเติมของบคุคลผู้ถกูเสนอช่ือ 

- ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน หลักฐำนกำรศึกษำ หลักฐำนกำรถือหุ้ นพร้อมทัง้ 
ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับข่ี หรือส ำเนำ
หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) พร้อมทัง้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

- หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมผู้ถกูเสนอช่ือต้องลงลำยมือช่ือในสว่นกำรให้ควำมยินยอมใน
แบบเสนอวำระ 

6. ช่องทางการรับเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 

6.1 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปีของบริษัทและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนได้
ทำง email address: Suthada.s@oishigroup.com หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2768-8889 โดยต้องจดัท ำและ
น ำส่งต้นฉบับแบบเสนอวำระ และเอกสำรหลกัฐำนท่ีครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีบริษัทก ำหนด พร้อมลงลำยมือช่ือ  
ในเอกสำรให้ครบถ้วนมำยงับริษัท ภำยในวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2562 

6.2 จัดท ำและน ำส่งต้นฉบับแบบเสนอวำระ และเอกสำรหลกัฐำนท่ีครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีบริษัท
ก ำหนด พร้อมลงลำยมือช่ือในเอกสำรให้ครบถ้วนมำยังบริษัท ภำยในวันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2562 ตำมท่ีอยู่
ดงัตอ่ไปนี ้
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ส านักกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ ชัน้ 36 
ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภเิษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

6.3 หำกท่ำนมีข้อสงสยัประกำรใด สำมำรถติดตอ่สอบถำมได้ท่ี โทรศพัท์ 0-2768-8843  

7. หลักเกณฑ์การพจิารณา 

7.1 บริษัทจะเป็นผู้ พิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ ถือหุ้ น  เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอและคุณสมบัติ 
ของบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอในเบือ้งต้น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือคณะกรรมกำรสรรหำ  
เพ่ือพิจำรณำ 

7.2 คณะกรรมกำรสรรหำจะพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำว และจะเสนอช่ือบุคคล 
ท่ีคณะกรรมกำรสรรหำเห็นชอบพร้อมควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำตอ่ไป 

7.3 เร่ืองและ/หรือบุคคลท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะบรรจุในระเบียบวำระ
กำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2563 พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท  
โดยระบวุำ่เป็นวำระและ/หรือบคุคลท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

7.4 เร่ืองและ/หรือบุคคลท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งกรณี
ดงักลำ่วในเร่ืองเพ่ือทรำบในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้ โดยจะระบเุหตผุลในกำรปฏิเสธไว้ด้วย 

7.5 ค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 

7.6 บริษัทจะตดัสิทธิไมพิ่จำรณำเร่ือง/บคุคลท่ีเสนอโดยไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร ขัน้ตอน
และ/หรือภำยในระยะเวลำท่ีบริษัทก ำหนดไว้ 

7.7 บริษัทจะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูและ/หรือเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือ
มีข้อควำมคลมุเครือ หรือไม่เป็นจริง หรือไม่สำมำรถติดต่อผู้ ถือหุ้นได้ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน
ตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 1. หรือบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือมีลกัษณะต้องห้ำมหรือมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนถกูต้อง 

8. วันสิน้สุดการให้สิทธิ  

 วนัพธุท่ี 20 พฤศจิกำยน 2562 ภำยในเวลำ 17.00 น. 
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แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 
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        
 


