เอกสารประกอบการพิจารณาและข้ อกําหนดเพิ่มเติมในการเสนอวาระและชื่อบุคคล
(The required documents for consideration and additional conditions for proposal)
1. หลักฐานแสดงตน
The evidence of identity
1.1 บุคคลธรรมดา: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างชาติ) พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง
Individual: Enclose a signed copy of identification card or passport (in case of foreigner)
1.2 นิติบคุ คล: แนบสําเนาหนังสือรับรอง ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอาํ นาจลงนาม พร้ อมทั ้งประทับตราบริ ษัท
(ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอาํ นาจ
ลงนาม พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
Juristic Person: Enclose a copy of the company’s affidavit signed by the authorized director(s) and affix
with the company’s seal (if any) and a signed copy of identification card or passport (in case of
foreigner) of such authorized director(s)
2. หลักฐานการถือหุ้น
The evidence of shareholding
2.1 บุคคลธรรมดา: แนบสําเนาใบหุ้น พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรื อบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อหลักฐานอืน่ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน (Custodian)
Individual: Enclose a signed copy of share certificate or a copy of certificate of share held issued by
the Securities Company or the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) or other evidence from
the Stock Exchange of Thailand (SET) or Custodian
้
บตราบริษัท (ถ้ ามี) หรือ
2.2 นิติบคุ คล: แนบสําเนาใบหุ้น ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอาํ นาจลงนาม พร้ อมทังประทั
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
Juristic Person: Enclose a copy of share certificate signed by authorized director and affix with the
company’s seal (if any) or a copy of certificate of share held issued by the Securities Company or the
Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) or other evidence from the Stock Exchange of Thailand
(SET) or Custodian
3. ข้ อกําหนดเพิ่มเติมในการเสนอวาระและชื่อบุคคล
Additional condition for proposal
3.1 การเสนอวาระการประชุม
To propose agenda items
กรณีที่ 1: ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์ มคนละ 1 ใบ พร้ อมทั ้งลง
นาม จากนั ้นรวบรวมเป็ นชุดเดียว
กรณีที่ 2: ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรื อหลายรายประสงค์ที่จะเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดทําแบบฟอร์ ม 1 ชุด
ต่อ 1 วาระ
Case 1: A group of shareholders proposes agenda item, each shareholder has to separately fill in and
sign the form as evidence. The forms should be gathered into one set

Case 2: One or many shareholders propose more than one agenda item, form has to be filled
separately for each particular agenda
3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
กรณีที่ 1: ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคน
กรอกแบบฟอร์ มคนละ 1 ใบ พร้ อมทั ้งลงนาม จากนั ้นรวบรวมเป็ นชุดเดียว
กรณีที่ 2: ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรื อหลายรายประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดทําแบบฟอร์ ม 1
ชุดต่อ 1 ราย
Case 1: A group of shareholders proposes a candidate to be elected as director, each shareholder
has to separately fill in and sign the form as evidence. The forms should be gathered into one set
Case 2: One or many shareholders propose more than one agenda item, form has to be filled
separately for each particular agenda

เอกสารประกอบการพิจารณสําหรับผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
(The required documents for consideration from candidate)
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อพร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
A signed copy of identification card or passport (in case of foreigner) of the candidate
2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติได้ แก่ประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
Supporting documents of candidate’s qualification including the education and work experience (Curriculum
Vitae)
3. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)
Other supporting documents that may beneficial for the Board of Director’s consideration (if any)

