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แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 

1. ขอมูลท่ัวไป
ช่ือ (นาย, นาง, นางสาว, อ่ืนๆ(ระบุ)  /นามสกุล) :…….…………………………………………  
ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีติดตอได :  
เลขท่ี ………………………………….. หมูบาน /อาคาร...................................................................  
หมูท่ี ………………………………….. ตรอก /ซอย..........................................................................  
ถนน ………………………………….. ตําบล /แขวง........................................................................  
อําเภอ / เขต.………………………….. จังหวดั..................................................................................  
รหัสไปรษณีย..……………………….. ประเทศ................................................................................  
โทรศัพท…………….. โทรสาร................................โทรศัพทมือถือ.................................................  
E-mail………………………………………………………………………………………………
ท่ีอยูในตางประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทยใหระบุท่ีอยูท่ีติดตอไดในตางประเทศ) 

………….…………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 
2. จํานวนหุนท่ีถือครอง.....................................................................................................................................  

3. รายชื่อบุคคลท่ีประสงคจะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
………………………………………………………………………………………………..…………..…  

4. เอกสารหลักฐานท่ีผูถือหุนตองแนบพรอมขอเสนอชื่อบุคคล
4.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัท

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ผูรับ
ฝากทรัพยสิน หรือ สําเนาใบหุนท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

4.2 หลักฐานแสดงตน ไดแก กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
และกรณีผูถือหุนเปนนิต ิบุคคลตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลง
นามท่ีไดลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

หมายเหต ุใหแนบหลักฐานตามขอ 4.1 และ 4.2 มาใหครบ  
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5. คํารับรอง  

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกตองครบถวน และยินยอมให
บริษัทฯ เปดเผยขอมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได  

ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน 
       (.............................................)                               (.............................................)  

ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน 
       (.............................................)                               (.............................................)  

ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน 
       (.............................................)                               (.............................................)  

ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน 
       (.............................................)                               (.............................................)  

ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน 
       (.............................................)                               (.............................................)  
 




