
                                                          

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

เสนอเร่ืองเพ่ือพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 

วัตถุประสงค์ 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ค านงึถึงความส าคญัของผู้ ถือหุ้น และเพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี ดงันัน้ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น เสนอเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเห็นวา่เป็นประโยชน์
แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบริษัทลว่งหน้า เพื่อคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัท
ก าหนด 

 

1. คุณสมบตัิของผู้ถอืหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิในการเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ จะต้องมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมี
สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้  

1.2 ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นท่ีก าหนดตามข้อ 1.1 ตอ่เนื่องเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอ
เร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุหรือวนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 

1.3 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น ส าเนาใบหุ้น หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานจาก
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น 

 

2.  หลักเกณฑ์ในการเสนอ 

     2.1 การเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

            เร่ืองที่บริษัทฯ จะไมบ่รรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุ 

(1) เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

(2) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 

(3) เร่ืองที่เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสยีง
ที่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

(4) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วน ให้ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน ไมเ่พยีงพอหรือ
เสนอมาไมท่นัภายในเวลาทีก่ าหนด 

(5) เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 

(6) เร่ืองที่เสนอหรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนัน้มีข้อความที่ไมต่รงตามความจริงหรือมข้ีอความ
คลมุเครือ 

(7) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษัทฯ เว้นแตเ่ป็นกรณีทีก่่อให้เกิดความเดือดร้อนเสยีหายอยา่งมี
นยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 



                                                          

(8) เร่ืองที่ขดักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีก ากบั
ดแูลบริษัทฯ หรือเร่ืองที่ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

(9) เร่ืองซึง่ตามปกติกฎหมายก าหนด ให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ด าเนินการ
ก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

(10)  เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

(11)  เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 

(12)  เร่ืองที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ไมม่ีความจ าเป็นต้องบรรจเุป็นวาระ 

 

     2.2. การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
 บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะต้องมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามดงันี ้
 (1)  มีคณุสมบตัิถกูต้องและไมม่ลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท รวมทัง้หลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 (2)  มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม การตลาด การบริหาร การเงิน การบญัชี รอบรู้เศรษฐกิจระดบัสากล 
และมีความรู้กฎหมายทัง้ในประเทศและสากล เป็นต้น 

 (3)  ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท รวมทัง้บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

 

3.  วิธีการเสนอ 

     3.1 การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

 (1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมลูใน “ใบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562” (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้จาก www.lohakit.co.th /นักลงทุนสัมพนัธ์/ ข้อมูลส าหรับผู้ถอืหุ้น และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้น
มากกวา่หนึง่ราย ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอกรายละเอียดของตนลงใบ แบบ ก. พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

 (2) น าสง่แบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

     3.2 การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
 ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก 
“แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562” (แบบ ข.) 
และน าสง่เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

 ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบ ก. และ ข. 

 

4.  เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

 ผู้ ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาดงันี ้
     4.1 หลกัฐานการถือหุ้น 

     4.2 หลกัฐานการแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

     4.3 เอกสารเพิม่เตมิของบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

 ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบ ก. และ ข. 

 
 
 
 

http://www.lohakit.co.th/


                                                          

5.  ช่องทางการรับเร่ืองที่ ผู้ถอืหุ้นเสนอ 

 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในเบือ้งต้น ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ
และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนได้ โดยสามารถแจ้งผา่นช่องทาง
นี ้
     5.1 แจ้งอยา่งไมเ่ป็นทางการผา่นจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ถึง ird@lohakit.co.th  หรือ ผา่นโทรสาร
หมายเลข 02-673-9579 

     5.2 จดัสง่ต้นฉบบัและเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
แตง่ตัง้เป็นกรรมการ แบบข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพิม่เข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ และเอกสาร
หลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามทีก่ าหนด พร้อมลงลายมือช่ือในเอกสาร แล้วสง่ทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท  
ภายในวนัที่ 7 พฤษภาคม  2562 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี ้

                                           เลขานกุารบริษัท 

   บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
   เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง 167-169 

   แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120 

 

    5.3 หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามเพิม่เติมได้ที่เบอร์โทรศพัท์ 02-673-9559 ตอ่ 210 

 

6.  ขัน้ตอนการพิจารณา 

     6.1 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผู้กลัน่กรองคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น เร่ืองทีผู่้ ถือหุ้นเสนอ และ
คณุสมบตัิของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นเสนอในเบือ้งต้นตามหลกัเกณฑ์ กอ่นจะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

     6.2 เร่ือง และ/หรือบคุคลที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชมุใน
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบวุา่เป็นวาระและ/หรือบคุคลท่ีได้รับการเสนอจากผู้
ถือหุ้น 

     6.3 เร่ือง และ/หรือบคุคลที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะชีแ้จงให้ทราบผา่นเว็บไซต์ของ
บริษัท และประกาศในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 
  

 ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะน าเสนอเฉพาะเร่ืองที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถอืหุ้น
โดยรวม และเป็นไปตามที่กฏหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ird@lohakit.co.th%20%20หรือ


                                                          

ใบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 – (แบบ ก.) 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ / นามสกลุ.......................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั / ที่ติดตอ่ได้ 

เลขที่...............................................  หมูบ้่าน / อาคาร.................................................................  หมูท่ี่..................... 
ตรอก / ซอย....................................  ถนน.....................................................  ต าบล / แขวง....................................... 
อ าเภอ / เขต............................................. จงัหวดั......................................................  รหสัไปรษณีย์.......................... 
โทรศพัท์..................................................  โทรสาร.................................................... 
E-Mail .................................................................................................................................................................... 
2.  ผู้ถอืหุ้นของ บริษัท โลหะกจิ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) จ านวนหุ้น...............................  หุ้น ณ วนัท่ี.................. 
3.  เร่ืองที่เสนอ..................................................................................................      □ เพื่อพิจารณา      □ เพื่อทราบ 

     รายละเอียดและเหตผุล......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
   □  มีเอกสารประกอบ □  ไมม่ีเอกสารประกอบ 

4.  เอกสารหลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 

     4.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
                                                                        □  แนบหลกัฐานการถือหุ้น               □  ไมแ่นบหลกัฐานการถือหุ้น 

     4.2 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ 
หรือส าเนาใบขบัขี่ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือส าเนาใบตา่งด้าวที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนามรับรอง
ความถกูต้อง                   

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองของนติิบคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รับรองความ
ถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนติิบคุคลนัน้ๆ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือดงักลา่วพร้อม
ทัง้ลงนามรับรองความถกูต้อง  □  แนบหลกัฐานแสดงตน  □  ไมแ่นบหลกัฐานแสดงตน 

     4.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ก. พร้อมทัง้ลง
ลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดยีวกนัเพื่อสง่ให้บริษัทฯ 

5.  บริษัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ ผู้ถอืหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการ
พิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือบริษัทไม่สามารถตดิต่อผู้ถอืหุ้นได้ รวมทัง้กรณีที่ผู้ถอืหุ้นมีคุณสมบตัิ
ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

ค ารับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถกูต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัท
เปิดเผยข้อมลู หรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ 

 

                                                                                   ลงช่ือ ........................................................................ ผู้ ถือหุ้น 

                                                                                          (                                                                         ) 
                                                                                   วนัท่ี .......................................................................... 



                                                          

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 – (แบบ ข.) 

ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว.........................................................................  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล 
จ ากดั (มหาชน)  ทะเบียนหุ้นเลขที่............................................................  รวมจ านวน.........................................  หุ้น 

อยูบ้่านเลขท่ี......................................  ถนน............................................  ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................................................  จงัหวดั............................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์..........................................................  E-Mail .............................................................................. 
มีความประสงค์ขอเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี..........................  ดงันี ้
 1.  ชื่อ........................................................................................................ 
เหตุผลที่เสนอ......................................................................................................................................................... 
มีประวัติโดยย่อ วนั/ เดือน/ ปีเกิด.......................................................  อาย.ุ.................. ปี  เพศ.............................. 
                       ถอืหุ้น บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน)  จ านวน...................................................  หุ้น 

การศึกษา 

สถาบนั............................................................................................  วฒุิการศกึษา................................................... 
สถาบนั............................................................................................  วฒุิการศกึษา................................................... 
สถาบนั............................................................................................  วฒุิการศกึษา................................................... 
ประสบการณ์ 

บริษัท..................................................................  ต าแหนง่................................................  ช่วงเวลา........................ 
บริษัท..................................................................  ต าแหนง่................................................  ช่วงเวลา........................ 
บริษัท..................................................................  ต าแหนง่................................................  ช่วงเวลา........................ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 

บริษัท................................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ   (   ) กรรมการบริษัท   (   ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ   (   ) อื่นๆ..........................  
บริษัท................................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ   (   ) กรรมการบริษัท   (   ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ   (   ) อื่นๆ.......................... 
บริษัท................................................................................................................................. 
ประเภทของกรรมการ   (   ) กรรมการบริษัท   (   ) กรรมการบริหาร   (   ) กรรมการตรวจสอบ   (   ) อื่นๆ.......................... 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนีแ้ละเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูต้องทุกประการ 

 

                                                                                   ลงช่ือ ........................................................................ ผู้ ถือหุ้น 

                                                                                          (                                                                         ) 
                                                                                   วนัท่ี .......................................................................... 
ข้าพเจ้า.................................................................  บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามหนังสือนี ้
ยนิยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมทัง้
ยอมรับการปฎิบตัิตามการก ากับดูแลกิจการที่ดขีองบริษัทฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

                                                         ลงช่ือ ........................................................................ บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
                                                                 (                                                                         ) 
                                                          วนัท่ี .......................................................................... 



                                                          

เอกสารหลักฐานและข้อก าหนดเพิ่มเตมิประกอบการพจิารณา 

 

1.  เอกสารหลกัฐานที่ ผู้ถอืหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอ 

     1.1 หลักฐานการถอืหุ้น 

 (     ) ได้แก่ ส าเนาใบหุ้น หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

     1.2 หลักฐานการแสดงตน 

 (     ) กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

  -  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

  -  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือนามสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 (     ) กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคล 

  -  ส าเนาหนงัสอืรับรองของนติิบคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รับรองความถกูต้อง โดยบคุคลผู้มีอ านาจ
ลงลายมือช่ือของนติิบคุคลนัน้ๆ 

  -  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือดงักลา่ว พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

2.  ข้อก าหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

-  กรณีผู้ ถือหุ้นรายเดียวและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1.  

 ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกข้อมลูใน “แบบ ข.” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และด าเนินการให้บคุคลที่
ได้รับการเสนอช่ือกรอกข้อมลูใน “แบบ ข.” ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือให้ความยินยอม แล้วแนบเอกสารหลกัฐานท่ี
ก าหนดตามข้อ 1.1 และ 1.2 ของผู้ ถือหุ้นและเอกสารของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

 

-  กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 1. 

 ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกข้อมลูใน “แบบ ข.” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย แล้ว
ด าเนินการให้บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือกรอกข้อมลูใน “แบบ ข.” ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือให้ความยินยอม แล้ว
รวบรวม “แบบ ข.” และเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนดตามข้อ 1.1 และ 1.2 ของผู้ ถือหุ้นทกุรายรวมสง่เป็นชดุเดยีวกนัพร้อม
กบัแนบเอกสารหลกัฐานของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

 

-  กรณีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั และมคีณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็น
กรรมการมากกวา่หนึง่คน 

 ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท า “แบบ ข.” พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และแนบเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนดตามข้อ 1.1 

และ 1.2 พร้อมกบั เอกสารหลกัฐานของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ จ านวน 1 ชดุ ตอ่การเสนอช่ือกรรมการ 1 ทา่น 

 

3.  บริษัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ ผู้ถอืหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการ
พิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือบริษัทไม่สามารถตดิต่อผู้ถอืหุ้นได้ รวมทัง้กรณีที่ผู้ถอืหุ้นมีคุณสมบตัิ
ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

 



                                                          

เอกสารหลักฐานของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอ 

 

1.  (     ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งชาต)ิ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
     (     ) ในกรณีที่มีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้ลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

2.  (     ) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ หลกัฐานการศกึษา ประวตักิารท างาน และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้าม)ี 
3.  บริษัทจะไมพ่ิจารณาระเบียบวาระท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบวา่ข้อมลู และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาไม่
ครบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือบริษัทไมส่ามารถตดิตอ่ผู้ ถือหุ้นได้ รวมทัง้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 


