
 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566  
และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกำสใหผู้้ถือหุน้เสนอเรื่องที่เห็นว่ำส ำคัญ  
และควรบรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจำรณำเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรของบริษัทในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2566 เป็นกำรลว่งหนำ้ เพื่อเป็นกำรสง่เสริมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี และใหผู้้ถือหุน้ทุกรำยของบริษัทมั่นใจไดว่้ำไดร้ับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน  
โดยกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้ง  
เป็นกรรมกำรบรษิัทจะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก ำหนด ดงันี ้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท (ไม่นอ้ยกว่ำ 18,750,000 หุน้) และตอ้งถือหุน้ของบริษัทในสดัส่วน 
ที่ก ำหนดต่อเนื่องมำจนถึงวันที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล รวมถึงสำมำรถแสดง
เอกสำรหลกัฐำนรบัรองกำรถือหุน้ได ้

2. วาระการประชุมดังต่อไปนี ้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 
2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ขอ้บังคับ กฎและระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ

หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัท หรือ  
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

2.2 เรื่องที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่ำวอำ้งโดยผู้ถือหุน้มิได ้
แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัควำมไม่ปกติของเรื่องดงักลำ่ว 

2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บรษิัทจะด ำเนินกำรใหเ้กิดผลตำมที่ประสงค ์
2.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ 
2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนแ์ก่บริษัท หรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำ

ไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งบรรจุเป็นวำระกำรประชุม โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสำมำรถ
อธิบำยใหผู้ถื้อหุน้เขำ้ใจได ้

2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจำรณำแลว้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ  
และเรื่องดังกล่ำวไดร้ับมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษัท เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในกำรน ำเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยัส  ำคญัจำกขอ้เท็จจรงิขณะที่
น  ำเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน 

2.7 กรณีอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่นไดป้ระกำศก ำหนด 

  



3. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำร 

3.1 เป็นผูม้ีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยบรษิัทมหำชนจ ำกดั
กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบัของบริษัทและกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดี 

3.2 เป็นผู้ที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและเข้ำใจในธุรกิจและอุตสำหกรรมที่บริษัทด ำเนินกำรอยู่ 
รวมถึงสำมำรถอทุิศเวลำใหบ้รษิัทไดอ้ย่ำงเพียงพอ 

3.3 เป็นผูท้ี่ยินยอมในกำรเขำ้รบักำรเสนอชื่อเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

4. วิธีการเสนอวาระ/ช่ือบุคคล 

ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตำมที่ก ำหนดในขอ้ 1. สำมำรถเสนอเรื่องที่จะขอใหค้ณะกรรมกำร
บรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้โดยตอ้งระบุใหช้ดัเจนว่ำเป็นเรื่องเพื่อทรำบ เพื่อพิจำรณำ เพื่ออนุมตัิ  แลว้แต่
กรณี รวมถึงสำมำรถเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจำรณำเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทได ้โดยด ำเนินกำร ดงันี ้

4.1 กรอกขอ้มูลใน แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“แบบเสนอวำระ”) ใหค้รบถว้น โดยใหจ้ัดท ำ 1 แบบ ต่อ 1 วำระ/
รำยชื่อ พรอ้มทั้งลงลำยมือชื่อและแนบเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ 5 ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้
ครบถว้นดว้ย ทัง้นี ้แบบเสนอวำระสำมำรถดำวนโ์หลดไดจ้ำกเว็บไซตข์องบรษิัท http://www.oishigroup.com  

4.2 หำกเป็นกำรเสนอวำระ/ชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้นมำกกว่ำหนึ่งรำยให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอก
รำยละเอียดของตนลงในแบบเสนอวำระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วำระ/รำยชื่อ พรอ้มลงลำยมือชื่อและแนบเอกสำร
หลกัฐำนตำมขอ้ 5 ของผูถื้อหุน้ และบคุคลที่ถกูเสนอชื่อแต่ละคนใหค้รบถว้นดว้ย 

4.3 หำกเป็นกำรเสนอวำระ/ชื่อบุคคล มำกกว่ำ 1 วำระ/รำยชื่อ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำแบบเสนอวำระ  
1 แบบ ต่อ 1 วำระ/รำยชื่อ พรอ้มลงลำยมือชื่อและแนบเอกสำรหลกัฐำนตำมขอ้ 5 ของผูถื้อหุน้ และบุคคลที่ถูก
เสนอชื่อแต่ละคนใหค้รบถว้นดว้ย 

5. เอกสารประกอบการพิจารณา 

ผูถื้อหุน้จดัเตรียมเอกสำรหลกัฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 1 ชดุ ต่อ 1 วำระ/รำยชื่อ ดงันี ้

• หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ 

หนงัสือรบัรองกำรถือหุน้จำกบรษิัทหลกัทรพัย ์(Broker) หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือส ำเนำใบหุน้ 
ของผูถื้อหุน้พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

  

http://www.oishigroup.com/


• หลกัฐำนแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือส ำเนำ
หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูถื้อหุน้พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

- ส ำเนำหนังสือรบัรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองควำมถูกตอ้งโดยกรรมกำร 
ผูม้ีอ ำนำจลงนำมที่ลงลำยมือชื่อในแบบเสนอวำระ พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท (ถำ้มี) 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัขี่ หรือส ำเนำหนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำมที่ลงลำยมือชื่อในแบบ
เสนอวำระ พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

• เอกสำรเพิ่มเติมของบคุคลผูถ้กูเสนอชื่อ 

- ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน หลักฐำนกำรศึกษำ หลักฐำนกำรถือหุน้พรอ้มทั้ง  
ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือส ำเนำ
หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

- หลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอม ผูถู้กเสนอชื่อตอ้งลงลำยมือชื่อในส่วนกำรใหค้วำมยินยอม 
ในแบบเสนอวำระ 

6. ช่องทางการรับเร่ืองทีผู่้ถือหุ้นเสนอ 

6.1 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปีของบริษัทและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนได้
ทำง  email address:  OISHI-CS-OFFICE@oishigroup.com หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2768-8889  
โดยตอ้งจัดท ำและน ำส่งตน้ฉบับแบบเสนอวำระ และเอกสำรหลกัฐำนที่ครบถว้นถูกตอ้งตำมที่บริษัทก ำหนด 
พรอ้มลงลำยมือชื่อในเอกสำรใหค้รบถว้น มำยงับรษิัทภำยในวนัที่ 16 พฤศจิกำยน 2565 

6.2 จัดท ำและน ำส่งตน้ฉบับแบบเสนอวำระ และเอกสำรหลักฐำนที่ครบถ้วนถูกตอ้งตำมที่บริษัท
ก ำหนด พรอ้มลงลำยมือชื่อในเอกสำรใหค้รบถว้นมำยงับรษิัท ภำยในวนัที่ 16 พฤศจิกำยน 2565 ตำมที่อยู่ดงัต่อไปนี ้

ส านักกฎหมายและก ากับดูแล 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เลขที ่90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร ์ช้ัน 43 
ห้องเลขที ่บี4301 ถนนรัชดาภเิษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

6.3 หำกท่ำนมีขอ้สงสยัประกำรใด สำมำรถติดต่อสอบถำมไดท้ี่ โทรศัพท ์0-2768-8843  
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7. หลักเกณฑก์ารพิจารณา 

7.1 บริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ถือหุน้  เรื่องที่ผู้ถือหุน้เสนอและคุณสมบัติ 
ของบคุคลที่ผูถื้อหุน้เสนอในเบือ้งตน้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทและ/หรือคณะกรรมกำรสรรหำเพื่อพิจำรณำ 

7.2 คณะกรรมกำรสรรหำจะพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำว และจะเสนอชื่อบุคคล 
ที่คณะกรรมกำรสรรหำเห็นชอบพรอ้มควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำต่อไป 

7.3 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะบรรจุในระเบียบวำระ
กำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2566 พรอ้มควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท  
โดยระบวุ่ำเป็นวำระและ/หรือบคุคลที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ 

7.4 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งกรณี
ดงักลำ่วในวำระเพื่อทรำบในกำรประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ โดยจะระบเุหตผุลในกำรปฏิเสธไวด้ว้ย 

7.5 ค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบรษิัทถือเป็นที่สดุ 

7.6 บรษิัทจะตดัสิทธิไม่พิจำรณำเรื่อง/บคุคลที่เสนอโดยไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร ขัน้ตอน
และ/หรือภำยในระยะเวลำที่บรษิัทก ำหนดไว ้

7.7 บรษิัทจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ที่ใหข้อ้มลูและ/หรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือ
มีขอ้ควำมคลมุเครือ หรือไม่เป็นจรงิ หรือไม่สำมำรถติดต่อผูถื้อหุน้ได ้หรือผูถื้อหุน้ที่เสนอมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น
ตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1. หรือบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อมีลกัษณะตอ้งหำ้มหรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นถกูตอ้ง 

8. วันสิน้สุดการให้สิทธิ  

 วนัองัคำรที่ 16 พฤศจิกำยน 2565 ภำยในเวลำ 17.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

 
1.  วนัที่  
2.  ชื่อ – นำมสกลุ / บรษิัท  
 ที่อยู่  
 โทรศพัท ์  โทรสำร   
 โทรศพัทเ์คลื่อนที่  อีเมล ์  
3.  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวนที่ถือครอง จ ำนวน  หุน้ 
4. ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ 

เรื่องที่เสนอ   
วตัถปุระสงค ์  เพื่อทรำบ  เพื่อพิจำรณำ  เพื่ออนมุตัิ 
ระบเุหตผุลประกอบวำระที่เสนอ   
  
   มีเอกสำรประกอบ   ไม่มีเอกสำรประกอบ 

5. ขอเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี ้เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) ซึ่งบคุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑท์ี่
บริษัทก ำหนดไว ้โดยบุคคลดังกล่ำวไดใ้หค้วำมยินยอม พรอ้มขอรับรองว่ำข้อมูล คุณสมบัติและหลักฐำน
เอกสำรต่ำง ๆ เก่ียวกบับคุคลดงักลำ่วที่แนบมำพรอ้มนีม้ีควำมถกูตอ้งและเป็นควำมจรงิทกุประกำร 
(1) ชื่อ – นำมสกลุ  
(2) สญัชำติ    
(3) วนั/เดือน/ปีเกิด  อำยุ ปี 
(4) ที่อยู่    
(5) ต ำแหน่ง / สถำนที่ท  ำงำนปัจจบุนั   
(6) วฒุิกำรศกึษำ 

ปีที่ส  ำเรจ็กำรศกึษำ สถำบนักำรศกึษำ 
 
 
  

 
 
  

(7) ประวตัิกำรท ำงำน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
ปี ต ำแหน่ง / บรษิัท / หน่วยงำน 

 
 
 
  

 
 
 
  



(8) กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบียนอื่นในปัจจบุนั : 
บรษิัท       
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร  
(  ) กรรมกำรบรษิัท   (  ) กรรมกำรบรหิำร   (  ) กรรมกำรตรวจสอบ   (  ) อื่นๆ  

บรษิัท       
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
 (  ) กรรมกำรบรษิัท   (  ) กรรมกำรบรหิำร   (  ) กรรมกำรตรวจสอบ   (  ) อื่น ๆ  

บรษิัท       
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร  
(  ) กรรมกำรบรษิัท   (  ) กรรมกำรบรหิำร   (  ) กรรมกำรตรวจสอบ   (  ) อื่น ๆ  

บรษิัท       
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร  
(  ) กรรมกำรบรษิัท   (  ) กรรมกำรบรหิำร   (  ) กรรมกำรตรวจสอบ   (  ) อื่น ๆ  

(9) ประวตัิกำรฝึกอบรมจำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 

 ไม่เคย    

 เคย หลกัสตูร      
(10) กำรถือหุน้ใน บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 ไม่มี  มี  หุน้ 
ชื่อคู่สมรส                                                                                               อำย ุ         ปี 
ถือหุน้จ ำนวน  หุน้ 

 ชื่อบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 
1.                                                                                                อำย ุ         ปี 
ถือหุน้จ ำนวน  หุน้ 
2.                                                                                               อำย ุ         ปี 
ถือหุน้จ ำนวน  หุน้ 

(11) ขอ้มลูเพิ่มเติม (ถำ้มี) 
  



6. เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 
ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัสง่เอกสำรหลกัฐำนดงัต่อไปนี ้เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
6.1 หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองกำรถือหุน้จำกบรษิัทหลกัทรพัย ์(Broker) หรือหลกัฐำนอื่น

จำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ 
ส  ำเนำใบหุน้ที่ผูถื้อหุน้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

6.2 หลกัฐำนแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ 
- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัขี่ หรือส ำเนำหนังสือ

เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำต)ิ ของผูถื้อหุน้พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

- ส ำเนำหนังสือรบัรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองควำมถูกตอ้งโดยกรรมกำร 
ผูม้ีอ ำนำจลงนำมที่ลงลำยมือชื่อในแบบเสนอวำระ พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท (ถำ้มี) 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัขี่ หรือส ำเนำหนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำมที่ลงลำยมือชื่อในแบบเสนอ
วำระ พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

6.3 เอกสำรเพิ่มเติมของบคุคลผูถ้กูเสนอชื่อ 
- ประวตัิกำรศึกษำ  ประวตัิกำรท ำงำน หลกัฐำนกำรศึกษำ หลกัฐำนกำรถือหุน้พรอ้มทัง้ลงนำม

รบัรองควำมถกูตอ้ง 
- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัขี่ หรือส ำเนำหนังสือ

เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำต)ิ พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
- หลักฐำนกำรใหค้วำมยินยอมผูถู้กเสนอชื่อตอ้งลงลำยมือชื่อในส่วนกำรใหค้วำมยินยอมใน

แบบเสนอวำระ 
7. ค ำรบัรอง 

โดยกำรลงลำยมือชื่อทำ้ยนี ้ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำม และขอ้มูลทัง้หมดที่ระบุในค ำขอนี ้หลกัฐำน 
กำรถือหุน้ หลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอม และเอกสำรหลกัฐำนประกอบต่ำง ๆ ที่แนบมำพรอ้มนี ้ถูกตอ้ง 
ครบถว้นและเป็นจรงิทกุประกำร   

 
 

ลงชื่อ       ผูถื้อหุน้ 
                                                 (     ) 
                  วนัที่       
 
 
 



 
8. กำรใหค้วำมยินยอม 

ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว)        บุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็น
กรรมกำร รบัทรำบ ยอมรบั และยินยอมในกำรเสนอชื่อครัง้นี ้รวมถึงขอรบัรองว่ำมีคณุสมบตัิครบถว้น และ 
ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑข์องบรษิัท พรอ้มทัง้ขอรบัรองว่ำขอ้มลู คณุสมบตัิและ
เอกสำรประกอบที่แสดง/ยื่นมำพรอ้มนีค้รบถว้น ถูกตอ้งและเป็นควำมจริงทุกประกำร ตลอดจนรบัทรำบ
และยินยอมปฏิบัติตำมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือ
เอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วต่ำง ๆ ได ้เพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งลำยมือชื่อไวเ้ป็นส ำคญั 

 
 
      ลงชื่อ        ผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อ 
                                            (     ) 
                  วนัที่        
 

 


