หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ูถือหุ้นส่ วนน้ อย เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรั บการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่ งคาถามล่ วงหน้ า
บริ ษั ท ทิป โก้ แ อสฟั ล ท์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ ด ำเนิ นธุ รกิ จ ตำมหลัก บรรษัท ภิ บ ำลโดยเชื่ อมั่นว่ำ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็ นกระบวนกำรสำคัญที่ส่งเสริ มให้ กำรดำเนินงำนประสบควำมสำเร็ จและ
เพิ่มมูลค่ำสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นผู้มีส่วนได้ เสียอื่นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และยัง ช่วยสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ว่ำ
กำรดำเนินธุรกิจมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ผิดต่อกฎหมำยและจริยธรรมหรื อจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ในกำรประชุม สำมัญ ประจ ำปี ของผู้ถือหุ้น บริ ษั ทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยได้ เสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม เสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็ นกรรมกำร
บริษัทฯ และส่งคำถำมล่วงหน้ ำ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่บริ ษัทฯ พึงปฏิบตั ิด้วย โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้
1.
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรื อเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็ น
กรรมกำรบริษทั ฯ หรื อส่งคำถำมล่วงหน้ ำต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอำจเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกัน
1.2 มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
1.3 มีรำยชื่ออยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดตำมข้ อ 1.2 ต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 1
ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอวำระกำรประชุม หรื อเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
คัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริษัทฯ หรื อส่งคำถำมล่วงหน้ ำ
2.
กำรเสนอวำระกำรประชุม
2.1 เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ แก่
2.1.1 เรื่ อ งที่ ก ำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม*
2.1.2 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริ ษัทฯจะดำเนินกำร
2.1.3 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมำย ประกำศ ข้ อบังคับ กฎระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร
หรื อหน่วยงำนที่กำกับดูแลบริ ษัทฯ หรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทฯ
2.1.4 เรื่ อ งที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ หรื อ เรื่ อ งที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยอย่ ำ งมี
นัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.1.5 เรื่ องที่บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกำรเสร็จสิ ้นแล้ ว

3.

2.1.6 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ หรื อเรื่ องที่
อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้ องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ
บริษัท
2.2 ขันตอนกำรพิ
้
จำรณำ
2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 1. ต้ องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอวำระ
กำรประชุมผู้ถือหุ้น ” พร้ อมทังเอกสำรประกอบกำรพิ
้
จำรณำต่ำง ๆ ที่ครบถ้ วนและ
ถูกต้ อง และต้ องระบุให้ ชัดเจนว่ำเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่อพิจำรณำ หรื อ
เพื่ออนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
2.2.2 เลขำนุ ก ำรบริ ษั ท ฯ จะพิ จ ำรณำกลั่ น กรองในเบื อ้ งต้ น ก่ อ นน ำเสนอต่ อ ให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ซึ่งจะต้ องไม่มีลักษณะเข้ ำข่ำยตำมเรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ น
วำระกำรประชุมตำม ข้ อ 2.1 และหำกผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถจัดส่งเอกสำรที่ครบถ้ วน
และถูกต้ องได้ ภำยในเวลำที่บริ ษัทกำหนด บริ ษัทฯจะถือว่ำผู้ถือหุ้นไม่ใช้ สิทธิในกำร
เสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2.2.3 คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะพิจำรณำควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของวำระกำร
ประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอว่ำควรบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นหรื อไม่ โดยถือมติ
ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็ นที่สิ ้นสุด
2.2.4 เรื่ องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะบรรจุเป็ น วำระกำรประชุม
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเรื่ องที่
ไม่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบใน
กำรประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซด์ของบริษัทฯ
กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร
3.1 คณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ จะพึงมีจำนวนเท่ำใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้กำหนด แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่ำสิบคนและไม่เกิ นกว่ำสิบห้ ำคน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักรไทย และมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
3.1.1 มีคุณ สมบัติถูกต้ องและไม่มีลักษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยบริ ษัทมหำชนจ ำกัด
กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท
ไม่จำเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3.1.2 มีอำยุไม่เกิน 75 ปี บริบรู ณ์

3.1.3 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมหลำกหลำยของทักษะ และประสบกำรณ์ ในกำร
ทำงำนที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.4 ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่เกิน 3 บริษัท (นับรวมกรณีที่ได้ รับอนุมตั แิ ต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัทฯ ด้ วย)
3.2 ขันตอนกำรพิ
้
จำรณำ
3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 1. ต้ องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร” พร้ อมทังเอกสำรประกอบกำร
้
พิจำรณำต่ำง ๆ ที่ครบถ้ วนและถูกต้ อง
3.2.2 เลขำนุ ก ำรบริ ษั ท ฯจะเป็ นผู้ พิ จ ำรณำกลั่ น กรองในเบื อ้ งต้ นก่ อ นน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และหำกผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถจัดส่ง
เอกสำรได้ ภำยในเวลำที่บริ ษัทฯกำหนด บริ ษัทฯจะถือว่ำผู้ถือหุ้นไม่ใช้ สิทธิ ในกำร
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังกรรมกำร
้
3.2.3 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะพิจ ำรณำคุณสมบัติของบุคคล
ดัง กล่ำ ว และให้ ค วำมเห็น ต่อคณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯเพื่ อพิ จ ำรณำว่ำ ควรเสนอ
รำยชื่อบุคคลดังกล่ำวเพื่อรับกำรเลือกตังในกำรประชุ
้
มผู้ถือหุ้นหรื อไม่ โดยถือมติ
ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็ นที่สิ ้นสุด
3.2.4 บุคคลที่ไ ด้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะได้ รับกำรบรรจุชื่อใน
วำระกำรเลือกตังกรรมกำรพร้
้
อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ สำหรับบุคคล
ที่ไ ม่ไ ด้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนหรื อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ บริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ
และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.
กำรส่งคำถำมล่วงหน้ ำเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถำมเกี่ยวกับกำรประชุมล่วงหน้ ำสำมำรถส่งคำถำมเป็ นหนังสือล่วงหน้ ำ
ได้ โดยต้ องระบุข้อมูลของตนดังนี ้
4.1 ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ โทรสำร และ e-mail ที่ติดต่อได้
4.2 จำนวนหุ้น
4.3 คำถำมที่ประสงค์จะสอบถำมและข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้ อง
4.4 ข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำอื่นที่จำเป็ น

ทัง้ นี ้ บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จ ะพิจ ำรณำคำถำมและ/หรื อข้ อมูล ที่ ผ้ ูถื อหุ้น ส่ง มำได้ ตำมควำม
เหมำะสม
5.
ช่องทำงกำรติดต่อ
ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น เสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิ จำรณำคัดเลือกเป็ น
กรรมกำรบริษัทฯ และส่งคำถำมล่วงหน้ ำเกี่ยวกับวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งเอกสำรที่ถกู ต้ องครบถ้ วน
ได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้ถึงวันที่ 28 ธันวำคม 2561 ตำมที่อยูด่ งั นี ้
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จำกัด (มหำชน)
118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
ประเทศไทย
ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ หุ้น สำมำรถส่ ง กำรเสนอวำระกำรประชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ ำปี ครั ง้ ที่ 1/2562
เสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริ ษัทฯ และคำถำมล่วงหน้ ำเกี่ยวกับวำระ
กำรประชุม ผู้ถื อ หุ้น อย่ ำ งไม่ เ ป็ น ทำงกำรได้ ที่ e-mail : investors@tipcoasphalt.com หรื อ
โทรสำร : 02-271-3363

แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ………………………………………...............................เป็ นผู้ถือหุ้น
บริษัท ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน) จานวน……….………….……………………………..………...หุ้น
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ ………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์ …………….……… โทรสาร………………… E-mail (ถ้ ามี)………………..……………………
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี ้
เรื่ องที่เสนอ : ……………..……………………………………………………………………………….
วัตถุประสงค์ : □ เพื่อรับทราบ □ เพื่ออนุมตั ิ
เอกสารประกอบ : □ มี □ ไม่มี
รายละเอียด : ……………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลและเอกสารหลักฐานแนบที่สง่ มานี ้ ถูกต้ องครบถ้ วนทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………….. ผู้ถือหุ้น
(………………………..…………………..)
วันที่ …………………………………
เอกสารประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐานแสดงตน
1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างชาติ)
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
1.2 นิติบคุ คล : แนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจ
ลงนาม พร้ อมทังประทั
้
บตราสาคัญ (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนา
หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อผู้รับฝากทรัพย์สิน
(Custodian)
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ตวั แทนผู้ถือหุ้น 1 ราย เป็ นผู้กรอก
ข้ อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ครบถ้ วน และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่น
ให้ กรอกข้ อมูลในส่วนที่ (1) ให้ ครบถ้ วน และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานพร้ อมทังรวบรวมหลั
้
กฐานแสดงการ
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน
4. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ…………………..........................................................เป็ นผู้ถือหุ้น
บริษัท ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน) จานวน…...……….....................…….หุ้น ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อ
ได้ ………………….....................………………………โทรศัพท์………………………………………
โทรสาร……………………...……......…..……E-mail (ถ้ ามี) ………………………………..…………
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ บริ ษัท ทิปโก้ แอส
ฟั ลท์ จากัด (มหาชน) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด โดยผู้ได้ รับการเสนอชื่อมี
ประวัตโิ ดยย่อ ดังนี ้
1. ชื่อ - นามสกุล นาย/นาง/นางสาว/ อื่น ๆ …………………………………………………………….
2. วัน/เดือน/ปี เกิด ………………….…….อายุ …………… ปี สัญชาติ …..………….…………….
3. ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ …………….…………….......................………………………………….
4. สถานภาพสมรส □โสด □ สมรส □หย่า/หม้ าย
4.1 คูส่ มรสชื่อ……………………………………………………………..…………………...……
4.2 มีบตุ ร……………………………………คน ดังนี ้
4.2.1 ………………………………………..………….. อายุ …………………….. ปี
4.2.2 ………………………………………..………….. อายุ …………………….. ปี
4.2.3 ………………………………………..………….. อายุ …………………….. ปี
5. การถือหุ้นในบริษัท ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่…...……………... (วันที่ได้ รับการเสนอชื่อ)
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ ถือหุ้น ……………………………หุ้น
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะถือหุ้นรวม …………………………… หุ้น
6. ประวัติการศึกษา
ชื่อสถาบัน
วุฒกิ ารศึกษา/สาขาวิชา
ปี ที่สาเร็จ
………………………………..
……………………………
.…………………….
………………………………..
……………………………
………………………
...……………………………..
……………………………
………………………
...……………………………..
……………………………
………………………
7. ประสบการณ์ในการทางานจนถึงปัจจุบนั
ชื่อสถานที่ทางาน
ตาแหน่ ง
ช่ วงเวลา
………………………………..
……………………………
.…………………….
………………………………..
……………………………
………………………
...……………………………..
……………………………
………………………
...……………………………..
……………………………
………………………

8. การถือหุ้นของผู้ได้ รับการเสนอชื่อรวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของผู้ได้ รับการเสนอ
ชื่อในห้ างหุ้นส่วนสามัญ ห้ างหุ้นส่วนจากัด บริ ษัทจากัด บริ ษัทมหาชน หรื อ นิติบคุ คลตามมาตรา
246 และ 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีอานาจจัดการในฐานะเป็ น
ผู้แทนของนิตบิ คุ คลเกี่ยวข้ องกับ (ระบุชื่อ)
ชื่อธุรกิจ
ตาแหน่ ง
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
………………………………..
……………………………
.…………………….
………………………………..
……………………………
………………………
...……………………………..
……………………………
………………………
...……………………………..
……………………………
………………………
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลและเอกสารหลักฐานแนบที่สง่ มานี ้ถูกต้ องครบถ้ วนทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………….. ผู้ถือหุ้น
(……………………………..…..…………)
วันที่ …………………………………
(3) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ……………………………………………………………เป็ นบุคคลที่
ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน)
และขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ ามีคณ
ุ สมบัติตามที่บริ ษัทฯกาหนดทุกประการ ซึ่งข้ าพเจ้ ายินยอมและรับทราบ
การเสนอชื่อในครัง้ นี ้
รูปถ่ายผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
ขนาด 1 นิ ้ว
(ไม่เกิน 1 เดือน)
ลงชื่อ…………………………………………….. ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
(……………………………………………..)
วันที่ ……………………………………….

เอกสารประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐานแสดงตน
1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับ
ชาวต่างชาติ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
1.2 นิตบิ คุ คล : แนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลซึ่งรับรองสาเนาถู กต้ องโดยผู้
มีอานาจลงนาม พร้ อมทังประทั
้
บตราสาคัญ (ถ้ ามี ) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน (Custodian)
3. กรณี ผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ให้
ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายเป็ นผู้กรอกข้ อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการให้ ครบถ้ วน และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้ กรอกข้ อมูลในส่วนที่ (1)
ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน พร้ อมทังรวบรวมหลั
้
กฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือ หุ้นทุก
รายเป็ นชุดเดียวกัน
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้ รับการ
เสนอชื่อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัตกิ ารศึกษา และประวัติการทางานของ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
(ถ้ ามี)

