


หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ  
เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  และส่งค าถามล่วงหน้า 
 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินธุรกิจตามหลกับรรษทัภิบาลโดยเช่ือมัน่
วา่หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นกระบวนการส าคญัท่ีส่งเสริมให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและ
เพิ่มมูลค่าสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และยงัช่วยสร้างความเช่ือมัน่วา่การ
ด าเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ไม่ผดิต่อกฎหมายและจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยได้
เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นเพิ่มเติม เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ
บริษทัฯ และส่งค าถามล่วงหนา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัฯ พึงปฏิบติัดว้ย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือก
เป็นกรรมการบริษทัฯ หรือส่งค าถามล่วงหนา้ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั 
1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษทั 

1.3 มีรายช่ืออยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นในสัดส่วนท่ีก าหนดตามขอ้ 1.2 ต่อเน่ืองมาไม่น้อย       
กวา่ 1 ปี และตอ้งถือหุ้นในวนัท่ีเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ หรือส่งค าถามล่วงหนา้  

2. การเสนอวาระการประชุม  

2.1 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ไดแ้ก่  

2.1.1 เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด    

      หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม* 

2.1.2 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯจะด าเนินการ  



2.1.3 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  

2.1.4 เร่ืองท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม  

2.1.5 เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้ 

2.1.6 เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเร่ืองท่ี
อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงของ 
บริษทั  

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา  

2.2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัท าและน าส่ง “แบบขอเสนอวาระ
การประชุมผูถื้อหุน้” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ท่ีครบถว้นและ
ถูกตอ้ง และตอ้งระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือ 
เพื่ออนุมติั แลว้แต่กรณี  

2.2.2 เลขานุการบริษัทฯ จะพิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองต้นก่อนน าเสนอต่อให้
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงจะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามเร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็น
วาระการประชุมตาม ขอ้ 2.1 และหากผูถื้อหุ้นไม่สามารถจดัส่งเอกสารท่ีครบถว้น
และถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ีบริษทัก าหนด บริษทัฯจะถือวา่ผูถื้อหุ้นไม่ใชสิ้ทธิใน
การเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้  

2.2.3 คณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมของวาระการ
ประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอวา่ควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้นหรือไม่ โดยถือ
มติของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นท่ีส้ินสุด  

2.2.4 เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุม
ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ และ
เร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้และเผยแพร่ขอ้มูลทางเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ  



3. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

3.1 คณะกรรมการของบริษทัฯ จะพึงมีจ านวนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนด แต่ตอ้ง
ไม่น้อยกวา่สิบคนและไม่เกินกวา่สิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย และมีคุณสมบติัดงัน้ี 

3.1.1 มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจากดั 
กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และการกากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

3.1.2 มีอายไุม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ 
3.1.3 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะ และประสบการณ์ในการ

ท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ 
3.1.4 ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ไม่เกิน 3 บริษทั (นบัรวมกรณี (นบัรวมกรณีท่ีไดรั้บอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัฯ ดว้ย) 

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา  

3.2.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัท าและน าส่ง “แบบขอเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
พิจารณาต่าง ๆ ท่ีครบถว้นและถูกตอ้ง  

3.2.2 เลขานุการบริษัทฯจะเป็นผู ้พิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองต้นก่อนน าเสนอให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และหากผูถื้อหุ้นไม่สามารถจดัส่ง
เอกสารไดภ้ายในเวลาท่ีบริษทัฯก าหนด บริษทัฯจะถือวา่ผูถื้อหุ้นไม่ใชสิ้ทธิในการ 
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  

3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบติัของบุคคล
ดงักล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพื่อพิจารณาว่าควรเสนอ
รายช่ือบุคคลดงักล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผูถื้อหุ้นหรือไม่ โดยถือมติ
ของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นท่ีส้ินสุด  

3.2.4 บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดรั้บการบรรจุช่ือใน
วาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับ



บุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
หรือคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุ้น 
หรือและเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

4. การส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะส่งค าถามเก่ียวกับการประชุมล่วงหน้าสามารถส่งค าถามเป็นหนังสือ
ล่วงหนา้ไดโ้ดยตอ้งระบุขอ้มูลของตนดงัน้ี 

4.1 ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์โทรสาร และ e-mail  ท่ีติดต่อได ้

4.2 จ านวนหุ้น 

4.3 ค าถามท่ีประสงคจ์ะสอบถามและขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.4 ขอ้มูลประกอบการพิจารณาอ่ืนท่ีจ าเป็น 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาค าถามและ/หรือขอ้มูลท่ีผูถื้อหุ้นส่งมาไดต้าม
ความเหมาะสม 

5. ช่องทางการติดต่อ 

ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือก
เป็นกรรมการบริษทัฯ  และส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุ้น โดยส่งเอกสาร
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นไดต้ั้งแต่บดัน้ีถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีอยูด่งัน้ี  

เลขานุการบริษทั 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400  
ประเทศไทย  
 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถส่งการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2561 
เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ และค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการ
ประชุมผูถื้อหุน้ อยา่งไม่เป็นทางการไดท่ี้ e-mail : investors@tipcoasphalt.com หรือ โทรสาร : 02-271-3363  

 



แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ……………………………………………...................................................เป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน……….………….……………………………..….หุน้ ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อ
ได…้………………………………………………………………..โทรศพัท ์…………………………………………….… 
โทรสาร……………………………………… E-mail (ถา้มี)………………..……………………………………………….  
(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเพ่ิมวาระการประชุมผูถื้อหุน้ รายละเอียดดงัน้ี  
เร่ืองท่ีเสนอ : ……………..……………………………………………………………………………….  
วตัถุประสงค ์:    □  เพื่อรับทราบ   □ เพื่อพิจารณา   □  เพื่ออนุมติั  
เอกสารประกอบ :    □ มี      □ไม่มี  
รายละเอียด : ……………..………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานแนบท่ีส่งมาน้ี ถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ  
 
ลงช่ือ…………………………………………….. ผูถื้อหุน้  
         (………………………..…………………..)  
วนัท่ี …………………………………  
 
เอกสารประกอบการพจิารณา :  

1.  หลกัฐานแสดงตน  
1.1 บุคคลธรรมดา : แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรับ

ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
1.2 นิติบุคคล : แนบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้

อ านาจลงนาม พร้อมทั้งประทบัตราส าคญั (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างชาติ) ของผูมี้อ านาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง  

2. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย  ์ หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
(Custodian)  

3. กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ใหต้วัแทนผูถื้อหุ้น 1 ราย เป็นผูก้รอกขอ้มูล
ในแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นให้ครบถว้น และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน ส่วนผูถื้อหุ้นรายอ่ืนให้
กรอกขอ้มูลในส่วนท่ี (1) ใหค้รบถว้น และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานพร้อมทั้งรวบรวมหลกัฐานแสดงการถือ
หุน้ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนั  

4. เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี)  
 
  



แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 
(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ………………………………………..........................................................เป็นผูถื้อหุ้น 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน…..…….………………………….………….หุ้น ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อ
ได้…………………………………………………………………..…โทรศัพท์………………………………………
โทรสาร……………………...…………..……E-mail (ถา้มี) ………………………………..……………………… 

 
(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 

ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด โดยผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมีประวติัโดยยอ่ ดงัน้ี  
1. ช่ือ - นามสกลุ นาย/นาง/นางสาว/ อ่ืน ๆ ………………………………………………………………….…..…….  
2. วนั/เดือน/ปี เกิด ………………………………..……….อาย ุ…………… ปี สญัชาติ …..………….…………….  
3. ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได…้………………………………………………………………………………………….  
4. สถานภาพสมรส    □โสด      □ สมรส      □หยา่/หมา้ย  

4.1 คู่สมรสช่ือ……………………………………………………………..……………………………………… 
4.2 มีบุตร……………………………………คน ดงัน้ี  

4.2.1 ………………………………………..………….. อาย ุ…………………….. ปี  
4.2.2 ………………………………………..………….. อาย ุ…………………….. ปี  
4.2.3 ………………………………………..………….. อาย ุ…………………….. ปี  

5. การถือหุน้ในบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี…...……………... (วนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ)  
ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ ถือหุน้ ……………………………หุน้  
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะถือหุน้รวม …………………………… หุน้  

6. ประวติัการศึกษา  
ช่ือสถาบัน  วุฒิการศึกษา/สาขาวชิา  ปีทีส่ าเร็จ 

………………………………..  ……………………………  .……………………. 
………………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 

7. ประสบการณ์ในการท างานจนถึงปัจจุบนั  
ช่ือสถานทีท่ างาน  ต าแหน่ง  ช่วงเวลา 

………………………………..  ……………………………  .……………………. 
………………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 

 
  



8. การถือหุน้ของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือในห้าง
หุ้นส่วนสามญั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชน หรือ นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีอ านาจจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคลเก่ียวขอ้งกบั 
(ระบุช่ือ)  

ช่ือธุรกจิ  ต าแหน่ง  สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
………………………………..  ……………………………  .……………………. 
………………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานแนบท่ีส่งมาน้ีถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ  
 
ลงช่ือ…………………………………………….. ผูถื้อหุน้  
         (……………………………..…..…………)  
วนัท่ี ………………………………… 
 
(3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ……………………………………………………………เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ

ช่ือให้เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) และขอรับรองวา่ ขา้พเจา้มี
คุณสมบติัตามท่ีบริษทัฯก าหนดทุกประการ ซ่ึงขา้พเจา้ยนิยอมและรับทราบการเสนอช่ือในคร้ังน้ี  

 
รูปถ่ายผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  
ขนาด 1 น้ิว  
(ไม่เกิน 1 เดือน)  
 
ลงช่ือ…………………………………………….. ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  
        (……………………………………………..)  
วนัท่ี ……………………………………….  
 
เอกสารประกอบการพจิารณา :  

1. หลกัฐานแสดงตน  
1.1 บุคคลธรรมดา : แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างชาติ) 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
1.2 นิติบุคคล : แนบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลง

นาม พร้อมทั้งประทบัตราส าคญั (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทาง (ส าหรับชาวต่างชาติ) ของผูมี้อ านาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

2. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย  ์หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (Custodian)  

 



3. กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ตวัแทนผูถื้อหุ้น 1 
รายเป็นผูก้รอกขอ้มูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหค้รบถว้น และลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน ส่วนผูถื้อหุน้รายอ่ืนใหก้รอกขอ้มูลในส่วนท่ี (1) ใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน พร้อมทั้ง
รวบรวมหลกัฐานแสดงการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนั  

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างชาติ) ของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

5. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ ประวติัการศึกษา และประวติัการท างานของผูไ้ดรั้บการ
เสนอช่ือ  

6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี)  
 




