
ที่ สน. 139/2563 

 วนัที่ 16 ตลุาคม 2563 

 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกต้ังเป็นกรรมการ 

 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผูถื้อหุน้เสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคญัและควรบรรจเุป็น
วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 รวมทัง้เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และมีคณุสมบตัิ
เหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทเป็นการลว่งหนา้ โดยเรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุมตอ้งระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้
ระบุรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ โดยหลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 
และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้แนบมาท้ายนี ้ และได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
ที่ http://www.oishigroup.com ภายใต้หมวด “Investor Relations” ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป จนถึงวันที่  
17 พฤศจิกายน 2563 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

  (นางสธุาดา สวุรรณ)์ 
  เลขานกุารบรษิัท 
 
 
  

http://www.oishigroup.com/


 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้เสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคัญ  
และควรบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เป็นการลว่งหนา้ เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และใหผู้้ถือหุน้ทุกรายของบริษัทมั่นใจไดว่้าไดร้ับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  
โดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น
กรรมการบรษิัทจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด ดงันี ้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท (ไม่นอ้ยกว่า 18,750,000 หุน้) และตอ้งถือหุน้ของบริษัทในสดัส่วน 
ที่ก าหนดต่อเนื่องมาจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล รวมถึงสามารถแสดง
เอกสารหลกัฐานรบัรองการถือหุน้ได ้

2. วาระการประชุมดังต่อไปนี ้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 
2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานที่ก ากับดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท หรือการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

2.2 เรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอา้งโดยผู้ถือหุน้มิได ้
แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักลา่ว 

2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์
2.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนแ์ก่บริษัท หรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า

ไม่มีความจ าเป็นตอ้งบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถ
อธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  
และเรื่องดังกล่าวไดร้ับมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษัท เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส  าคญัจากขอ้เท็จจรงิขณะที่
น  าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน 

2.7 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นไดป้ระกาศก าหนด 

  



3. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

3.1 เป็นผูม้ีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั
กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบัของบริษัทและการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี 

3.2 เป็นผู้ที่มีความรู ้ความสามารถและเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทด าเนินการอยู่ 
รวมถึงสามารถอทุิศเวลาใหบ้รษิัทไดอ้ย่างเพียงพอ 

3.3 เป็นผูท้ี่ยินยอมในการเขา้รบัการเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

4. วิธีการเสนอวาระ/ช่ือบุคคล 

ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามที่ก าหนดในขอ้ 1. สามารถเสนอเรื่องที่จะขอใหค้ณะกรรมการ
บรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้โดยตอ้งระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมตัิ  แลว้แต่
กรณี รวมถึงสามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทได ้โดยด าเนินการ ดงันี ้

4.1 กรอกขอ้มูลใน แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“แบบเสนอวาระ”) ใหค้รบถว้น โดยใหจ้ัดท า 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/
รายชื่อ พรอ้มทั้งลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้
ครบถว้นดว้ย ทัง้นี ้แบบเสนอวาระสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัท http://www.oishigroup.com  

4.2 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งรายให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอก
รายละเอียดของตนลงในแบบเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พรอ้มลงลายมือชื่อและแนบเอกสาร
หลกัฐานตามขอ้ 5 ของผูถื้อหุน้ และบคุคลที่ถกูเสนอชื่อแต่ละคนใหค้รบถว้นดว้ย 

4.3 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล มากกว่า 1 วาระ/รายชื่อ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบเสนอวาระ  
1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พรอ้มลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 5 ของผูถื้อหุน้ และบุคคลที่ถูก
เสนอชื่อแต่ละคนใหค้รบถว้นดว้ย 

5. เอกสารประกอบการพิจารณา 

ผูถื้อหุน้จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 1 ชดุ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ ดงันี ้

• หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ 

หนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบรษิัทหลกัทรพัย ์(Broker) หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือส าเนาใบหุน้ 
ของผูถื้อหุน้พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

  

http://www.oishigroup.com/


• หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูถื้อหุน้พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนังสือรบัรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการ 
ผูม้ีอ านาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบ
เสนอวาระ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• เอกสารเพิ่มเติมของบคุคลผูถ้กูเสนอชื่อ 

- ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถือหุน้พรอ้มทั้ง 
ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- หลกัฐานการใหค้วามยินยอมผูถู้กเสนอชื่อตอ้งลงลายมือชื่อในส่วนการใหค้วามยินยอม 
ในแบบเสนอวาระ 

6. ช่องทางการรับเร่ืองทีผู่้ถือหุ้นเสนอ 

6.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีของบริษัทและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้
ทาง email address: Suthada.s@oishigroup.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2768-8889 โดยตอ้งจดัท าและ
น าส่งตน้ฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลกัฐานที่ครบถว้นถูกตอ้งตามที่บริษัทก าหนด พรอ้มลงลายมือชื่อ  
ในเอกสารใหค้รบถว้นมายงับรษิัท ภายในวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

6.2 จัดท าและน าส่งตน้ฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกตอ้งตามที่บริษัท
ก าหนด พรอ้มลงลายมือชื่อในเอกสารใหค้รบถว้นมายงับรษิัท ภายในวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตามที่อยู่ดงัต่อไปนี ้

ส านักกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เลขที ่90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร ์ช้ัน 36 
ห้องเลขที ่บี3601 ถนนรัชดาภเิษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

mailto:Suthada.s@oishigroup.com%20หรือ
mailto:Suthada.s@oishigroup.com%20หรือ


6.3 หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่ โทรศัพท ์0-2768-8843  

7. หลักเกณฑก์ารพิจารณา 

7.1 บริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้ถือหุน้  เรื่องที่ผู้ถือหุน้เสนอและคุณสมบัติ 
ของบคุคลที่ผูถื้อหุน้เสนอในเบือ้งตน้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทและ/หรือคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา 

7.2 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และจะเสนอชื่อบุคคล 
ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นชอบพรอ้มความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาต่อไป 

7.3 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
โดยระบวุ่าเป็นวาระและ/หรือบคุคลที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ 

7.4 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งกรณี
ดงักลา่วในเรื่องเพื่อทราบในการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ โดยจะระบเุหตผุลในการปฏิเสธไวด้ว้ย 

7.5 ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบรษิัทถือเป็นที่สดุ 

7.6 บรษิัทจะตดัสิทธิไม่พิจารณาเรื่อง/บคุคลที่เสนอโดยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ ขัน้ตอน
และ/หรือภายในระยะเวลาที่บรษิัทก าหนดไว ้

7.7 บรษิัทจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ที่ใหข้อ้มลูและ/หรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือ
มีขอ้ความคลมุเครือ หรือไม่เป็นจรงิ หรือไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ได ้หรือผูถื้อหุน้ที่เสนอมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1. หรือบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อมีลกัษณะตอ้งหา้มหรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นถกูตอ้ง 

8. วันสิน้สุดการให้สิทธิ  

 วนัองัคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ภายในเวลา 17.00 น. 
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แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

1. วนัที่
2. ชื่อ – นามสกลุ / บรษิัท

ที่อยู่
โทรศพัท์ โทรสาร  
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ อีเมล ์

3. เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวนที่ถือครอง จ านวน หุน้ 
4. ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ

เรื่องที่เสนอ

วตัถปุระสงค์  เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา  เพื่ออนมุตัิ 
ระบเุหตผุลประกอบวาระที่เสนอ

 มีเอกสารประกอบ  ไม่มีเอกสารประกอบ 
5. ขอเสนอชื่อบุคคลดงัต่อไปนีเ้พื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่ บริษัท
ก าหนดไว ้โดยบคุคลดงักลา่วไดใ้หค้วามยินยอม พรอ้มขอรบัรองว่าขอ้มลู คณุสมบตัิและหลกัฐานเอกสารต่าง ๆ
เก่ียวกบับคุคลดงักลา่วที่แนบมาพรอ้มนีม้ีความถกูตอ้งและเป็นความจรงิทกุประการ
(1) ชื่อ – นามสกลุ
(2) สญัชาติ
(3) วนั/เดือน/ปีเกิด  อายุ ปี
(4) ที่อยู่
(5) ต าแหน่ง / สถานที่ท  างานปัจจบุนั
(6) วฒุิการศกึษา

ปีที่ส  าเรจ็การศกึษา สถาบนัการศกึษา 

(7) ประวตัิการท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
ปี ต าแหน่ง / บรษิัท / หน่วยงาน 
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(8) การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่นในปัจจบุนั : 
บรษิัท       
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ  
(  ) กรรมการบรษิัท   (  ) กรรมการบรหิาร   (  ) กรรมการตรวจสอบ   (  ) อื่นๆ  

บรษิัท       
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
 (  ) กรรมการบรษิัท   (  ) กรรมการบรหิาร   (  ) กรรมการตรวจสอบ   (  ) อื่น ๆ  

บรษิัท       
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ  
(  ) กรรมการบรษิัท   (  ) กรรมการบรหิาร   (  ) กรรมการตรวจสอบ   (  ) อื่น ๆ  

บรษิัท       
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ  
(  ) กรรมการบรษิัท   (  ) กรรมการบรหิาร   (  ) กรรมการตรวจสอบ   (  ) อื่น ๆ  

(9) ประวตัิการฝึกอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 ไม่เคย    

 เคย หลกัสตูร      
(10) การถือหุน้ใน บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 ไม่มี  มี  หุน้ 
ชื่อคู่สมรส                                                                                                       อาย ุ     ปี 
ถือหุน้จ านวน  หุน้ 

 ชื่อบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 
1.                                                                                                       อาย ุ     ปี 
ถือหุน้จ านวน  หุน้ 
2.                                                                                                      อาย ุ     ปี       
ถือหุน้จ านวน  หุน้ 

 
(11) ขอ้มลูเพิ่มเติม (ถา้มี) 
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6. เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 
ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัสง่เอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี ้เพื่อประกอบการพิจารณา 
6.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบริษัทหลกัทรพัย ์(Broker) หรือหลกัฐานอื่น

จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ 
ส  าเนาใบหุน้ที่ผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6.2 หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูถื้อหุน้พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองความถูกต้องโดยกรรมการ 
ผูม้ีอ านาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอ
วาระ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6.3 เอกสารเพิ่มเติมของบคุคลผูถ้กูเสนอชื่อ 
- ประวตัิการศึกษา  ประวตัิการท างาน หลกัฐานการศึกษา หลกัฐานการถือหุน้พรอ้มทัง้ลงนาม

รบัรองความถกูตอ้ง 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
- หลกัฐานการใหค้วามยินยอมผูถ้กูเสนอชื่อตอ้งลงลายมือชื่อในส่วนการใหค้วามยินยอมในแบบ

เสนอวาระ 
7. ค ารบัรอง 

โดยการลงลายมือชื่อทา้ยนี ้ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าข้อความ และข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในค าขอนี ้หลักฐาน 
การถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และเอกสารหลกัฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพรอ้มนี ้ถูกตอ้ง 
ครบถว้นและเป็นจรงิทกุประการ   

 
 

ลงชื่อ       ผูถื้อหุน้ 
                                                 (     ) 
                  วนัที่       
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8. การใหค้วามยินยอม 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)        บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ รบัทราบ ยอมรบั และยินยอมในการเสนอชื่อครัง้นี ้รวมถึงขอรบัรองว่ามีคณุสมบตัิครบถว้น และ 
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและหลกัเกณฑข์องบริษัท พรอ้มทัง้ขอรบัรองว่าขอ้มลู คณุสมบัติและ
เอกสารประกอบที่แสดง/ยื่นมาพรอ้มนีค้รบถว้น ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ ตลอดจนรบัทราบ
และยินยอมปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท และยินยอมใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสาร
หลกัฐานดงักลา่วต่าง ๆ ได ้เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

 
 
      ลงชื่อ        ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 
                                            (     ) 
                  วนัที่        
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