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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า  

 
ข้อ 1. วัตถุประสงค์ 
 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึง
ความส าคญัในการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัปรับปรุงปี 2560 โดยเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลผูมี้
คุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ไดล้่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
จึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชัดเจนและโปร่งใสในการน าเสนอ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่ อความยั่งยืน ซ่ึงจะเป็นผู ้กลั่นกรองและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2564 
 
ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น  
 ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติัเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็
ได ้และมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด (ไม่นอ้ยกว่า 83.186 ลา้นหุน้) ณ วนัท่ี
เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือผูรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 
ข้อ 3. ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

 3.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยใช้แบบตาม
เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับน้ี (แบบ ก) และจัดส่งแบบให้บริษัท พร้อมเอกสารประกอบท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) พร้อมหลกัฐานการถือหุน้บริษทัตามท่ีก าหนด ดงัน้ี  

1) หลกัฐานการถือหุ้นบริษทั ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจาก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็น
ตน้ 



 

    

 หนา้ 2/7 
 

2) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง  

3) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งช่ือ
ในแบบการใชสิ้ทธิ (ก) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4) กรณีท่ีผู ้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวและรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

5) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ให้กรอกขอ้มูล เต็มเฉพาะขอ้มูลของ          
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นตวัแทนและลงลายมือช่ือไวเ้ท่านั้น ส่วนผูถื้อหุ้นรายอ่ืนให้กรอกเฉพาะส่วนท่ี 1 
โดยลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นและส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูถื้อหุ้นทุกรายพร้อมขอ้มูลประกอบการ
พิจารณา (ถา้มี) จดัเป็นชุดเดียวกนัส่งใหบ้ริษทั 

3.2 ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี เป็นเร่ืองท่ีบริษทัจะปฏิเสธการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  
1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุม ผู ้ถือ
หุน้ และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

2) เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 วรรค 2 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2551 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ไดแ้ก่  

(1) เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายท่ีถือหุน้นบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทั)  

(2) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้ง โดยผู ้
ถือหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว  

(3) เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค์  
(4) เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสอง

เดือนท่ีผ่านมา และเร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ
สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอคร้ัง
ใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน  

(5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
3) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้
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ข้อ 4. ข้ันตอนการเสนอช่ือบุคคลรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
4.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งเสนอช่ือบุคคลโดยกรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเป็น

กรรมการตามเอกสารแนบทา้ยหลกัเกณฑ์ฉบบัน้ี (แบบ ข) แลว้ให้บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือลงนามยินยอม 
และจดัส่งเอกสารให้บริษทั พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั อาทิ  ภาพถ่ายไม่เกิน 3 เดือน 
ประวติัการศึกษา ประวติัการท างานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ขอ้มูลประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) และหลกัฐานการถือหุน้บริษทั ตามท่ีก าหนด ดงัน้ี 

1) หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

2) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

3) กรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีลงนามใน
แบบฟอร์มการใชสิ้ทธิ (ข) และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

4) กรณีท่ีผู ้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

5) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัของผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ ประวติัส่วนตวั 
ประวติัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษทัท่ีบุคคล
ดังกล่าวเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการ จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ในบริษทั ส่วนได้เสียกับบริษทัและ
บริษทัย่อย/บริษทัร่วมของบริษทัหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษทั ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได ้
และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา  

4.2  บุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย
บริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

4.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ให้กรอก
ขอ้มูลเต็มเฉพาะขอ้มูลของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นตวัแทนและลงลายมือช่ือไวเ้ท่านั้น ส่วนผูถื้อหุ้นรายอ่ืนให้กรอก
เฉพาะส่วนท่ี 1 พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย และรวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นและส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูถื้อหุ้นทุกรายพร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณา  (ถา้มี) 
จดัเป็นชุดเดียวกนัส่งใหบ้ริษทั 

 
ข้อ 5. ขั้นตอนการพจิารณา 

 (1) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองเอกสารทั้งหมดในเบ้ืองตน้ หากขอ้มูลไม่ครบถว้น 
จะแจง้ผูถื้อหุ้นทราบหรือแกไ้ขเพิ่มเติมก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืน 
เพื่อพิจารณากลัน่กรองแลว้จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระ



 

    

 หนา้ 4/7 
 

การประชุมและหรือคุณสมบติับุคคลท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตามท่ีผูถื้อหุ้น
เสนอ ทั้งน้ีค  าวินิจฉยัของกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

 (2) เลขานุการบริษทัจะบรรจุเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ในระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  

 (3) เร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยัง่ยืน หรือ
คณะกรรมการบริษัท  เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืน หรือคณะกรรมการบริษทั หรือในวนัท าการถดัไป พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี www.eastwater.com และแจง้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุม  
 
ข้อ 6. การส่งแบบเสนอระเบียบวาระ และ/หรือ แบบเสนอช่ือบุคคลรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

 ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระ และ/หรือ แบบเสนอช่ือบุคคลรับการเลือกตั้ งเป็น
กรรมการบริษทั ตามเอกสารแนบทา้ยหลกัเกณฑฉ์บบัน้ี ระหว่างวนัท่ี  1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีอยู่
ดงัน้ี 

เลขานุการบริษัท 
 บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 1 อาคารอสีท์วอเตอร์ ช้ัน 25 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
หรือแจ้งอย่างไม่เป็นทางการให้เลขานุการบริษทัได้ท่ี E-Mail : Corporate_secretary@eastwater.com ก่อน

ส่งตน้ฉบบัของแบบการใชสิ้ทธิพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้เลขานุการบริษทัทางไปรษณียล์งทะเบียน  ภายใน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

______________________________________________ 

http://www.eastwater.com/
mailto:Corporate_secretary@eastwater.com
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แบบ ก. 

 
 

แบบเสนอระเบียบวาระ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 
(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. เป็นผูถื้อหุ้นของ  บริษทั 

จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) จ านวน ............................................... หุน้  
ท่ี อ ยู่ เล ข ท่ี  ..... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..  ถนน  ...... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..  ต าบ ล /แขวง  ..... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .                                    
อ าเภอ/เขต .......................................  จงัหวดั ...................................... โทรศพัท์. ..................................... โทรสาร 
....................................... E-mail (ถา้มี) ..............................................................................................  

 
(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

เร่ืองท่ีเสนอ.....................................................................................................................................................
วตัถุประสงค:์   [  ] เพื่อพิจารณา   [  ] เพื่อทราบ  
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด 
ดงัน้ี……………………………………………………………………….……............................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..................................................................................................................
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอขา้งตน้ จ านวน ..................... แผน่  

 
(3) ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ 

และยนิยอมใหบ้ริษทั เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 

ลงลายมือช่ือ .............................................. ผูถื้อหุน้  
     (................................................)  
วนัท่ี .................................................  

 
หมายเหต:ุ ผูถ้ือหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุ้นดงัน้ี  
1.  หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือบริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 
2.  กรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
3.  กรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจท่ีลงนามในแบบฟอร์มน้ี และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
4.  กรณีท่ีผูถ้ือหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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แบบ ข. 

 
 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. เป็นผูถื้อหุ้นของ  

บริษทัจดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) จ านวน ..................................... หุ้น          
ท่ีอยู่เลขท่ี ............................  ถนน .................................... ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต 
.......................................  จังหวดั ...................................... โทรศัพท์...................................... โทรสาร 
..................................... E-mail (ถา้มี) ................................................................................................................. 

 
(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ………………………………….……........ 

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการของบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากัด 
(มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว   โดยมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น 
จ านวน ..................... แผน่  

 
(3) ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุก

ประการ และยนิยอมใหบ้ริษทั เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 

ลงลายมือช่ือ .............................................. ผูถื้อหุน้  
      (................................................)  
วนัท่ี .................................................  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส....................................................................... นามสกุล........................................................................
เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตามท่ีผูถื้อหุน้เสนอขา้งตน้ ยินยอมและรับรองว่ารายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ
มาพร้อมน้ีถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ 
 

ลงนาม.......................................................ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
            (.......................................................) 

                                         วนัท่ี..................................................... 
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หมายเหต:ุ ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานดงัน้ี 
1.  หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอื่น จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือบริษทั ศูนย์

รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
2. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีลงนามในแบบฟอร์มน้ี และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือตวั ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง  
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู ้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ  ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษทัท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการ จ านวน
หุ้นท่ีถืออยู่ในบริษทั ส่วนไดเ้สียกบับริษทัและบริษทัย่อย/บริษทัร่วมของบริษทั  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบั 
บริษทั ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้และขอ้มูลอื่นๆ ท่ีเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา  


