
บริษัท ไทยวาโก้  จาํกัด (มหาชน) 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคล       
เพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

ด้วยบริษัทฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี  
บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เพ่ือบรรจเุป็น
วาระในการประชมุตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด 
 
2.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 
ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ (ไมน้่อยกวา่ 6,000,000 หุ้น) 

2.2 ถือหุ้นบริษัทฯ อย่างตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ี
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 
3.  เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) 
หรือจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หากเป็นสําเนาต้องรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

3.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือ

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล 
-     สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายไุม่เกิน 1 เดือน และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

หรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือท่ีได้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 
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4.  การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

4.1   ขัน้ตอนในการเสนอ  

         ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็น
วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ได้ดงันี ้

(1) กรอกแบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 (แบบ ก.) 
ให้ครบถ้วน และลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบ ุ

(2) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมากกวา่ 1 ราย ต้องการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ ให้ผู้ ถือ
หุ้นทกุรายกรอกข้อมลูลงใน แบบ ก. รายละ 1 ชดุ และลงนามพร้อมแนบหลกัฐานตาม
รายละเอียดท่ีระบ ุ แล้วรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนั และให้ระบช่ืุอบคุคลท่ีได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานตดิตอ่กบับริษัทฯ จํานวน 1 คน พร้อมระบท่ีุอยูแ่ละ
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถตดิตอ่ได้สะดวกเพ่ือประโยชน์ในการตดิตอ่สอบถามข้อมลู
เพิ่มเตมิ 

(3) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระ ให้
จดัทําแบบ ก. 1 ชดุ ตอ่ 1 วาระ และลงนามพร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบ ุ
แล้วรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนั 

(4) นําสง่ แบบ ก. พร้อมแนบหลกัฐานไปยงัช่องทางตามท่ีบริษัทฯ ระบไุว้ (โปรดดขู้อ 6) 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (โปรดดขู้อ 7) 

4.2  เร่ืองที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 
(1) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานไม่

ครบถ้วน ไมเ่พียงพอ หรือเสนอมาไมท่นัภายในเวลาท่ีกําหนด 
(2) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงท่ีกล่าวอ้างโดยผู้ ถือหุ้น

มิได้แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กตขิองเร่ืองดงักลา่ว 
(3) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 
(4) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนท่ีผา่น

มา และเร่ืองดงักลา่วได้รับมตสินบัสนนุด้วยคะแนนเสียงน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวน 
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครัง้ใหม่จะได้
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสําคญัจากข้อเท็จจริงในขณะท่ีนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นใน
ครัง้ก่อน 
 

 

…/3 



- 3 - 
 

(5) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานกํากบัดแูลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(6) เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 
(7) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
 

4.3   ขัน้ตอนในการพจิารณา 
(1) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พจิารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น ถ้าข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไม่

ถกูต้อง เลขานกุารบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ือดําเนินการแก้ไข  หากข้อมลูและ
เอกสารถกูต้องครบถ้วนจะรวบรวมนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา  ทัง้นี ้
คําวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นท่ีสดุ 

(2) เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจใุนวาระการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท   

(3) เร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท      บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเร่ืองเพ่ือ
ทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมระบเุหตผุล  

 
5.  การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

5.1  ขัน้ตอนในการเสนอ 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด สามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ได้ดงันี ้

(1) กรอกแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน  และลงนาม พร้อมแนบหลกัฐาน
ตามรายละเอียดท่ีระบ ุ

(2) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท ให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลลงใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด และลงนาม 
พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบ ุแล้วรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนั และ
ให้ระบช่ืุอบคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานตดิตอ่กบับริษัทฯ จํานวน 1 คน 
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พร้อมระบุท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวกเพ่ือประโยชน์ในการ
ตดิตอ่สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ 

(3) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
มากกวา่ 1 รายช่ือ ให้จดัทําแบบ ข. 1 ชดุ ตอ่ 1 รายช่ือ และลงนามพร้อมแนบหลกัฐาน
ตามรายละเอียดท่ีระบ ุแล้วรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนั 

(4) กรอกแบบข้อมลูบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน และลงนาม
โดยบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ     พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองสําเนา
ถกูต้องโดยบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนา
ใบสําคญัประจําตวัตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาหลกัฐานแสดงวฒุิการศกึษา และหนงัสือรับรองการทํางาน
จากสถานท่ีทํางานปัจจบุนัหรือลา่สดุ  

(5) นําสง่ แบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมแนบหลกัฐานไปยงัช่องทางตามท่ีบริษัทฯ ระบไุว้ 
(โปรดดขู้อ 6) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (โปรดดขู้อ 7) 

 
5.2   คุณลักษณะและคุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท กรรมการอสิระ 

(1) มีคณุสมบตั ิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณ์ในการทํางานท่ี

เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 
(3) มีภาวะผู้ นํา  วิสยัทศัน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ   เพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัทฯ  และผู้ ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้
เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อยา่งแท้จริง 

 
5.3   ขัน้ตอนในการพจิารณา 

(1)  เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น  ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ือดําเนินการแก้ไข  หากข้อมลูและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วนจะรวบรวมนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณา
คณุสมบตัขิองบคุคลดงักลา่ว และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา     ทัง้นี ้

คําวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 
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(2) บคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจช่ืุอเพ่ือรับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 
ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

(3) บคุคลท่ีไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมระบเุหตผุล 

 
6.  ช่องทางการรับเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 

6.1  จดัสง่เอกสารและหลกัฐานตา่งๆ ท่ีลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาท่ี :- 

           คณุอรอนงค์  แสงพุม่พงษ์ 
เลขานกุารบริษัท   
บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) 
930/1  ซอยประดู ่1 ถนนสาธุประดษิฐ์  แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

6.2    หากท่านมีข้อสงสยัประการใด สามารถตดิตอ่สอบถามได้ท่ี เลขานกุารบริษัท   
โทรศพัท์  0 - 2689 - 8324  หรือท่ี  E-mail : secretariat@wacoal.co.th 

 
7.  ระยะเวลาในการยื่นเสนอวาระและ/หรือช่ือบุคคล 
 ตัง้แตว่นัท่ี  1 - 30  ธนัวาคม  2554 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะถือวนัท่ีตามตราประทบัไปรษณีย์บนหน้าซอง
เป็นสําคญั 



บริษัท ไทยวาโก้  จาํกัด (มหาชน) 

แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 (แบบ ก.) 
 

วนัท่ี......................................... 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
ข้าพเจ้า (ผู้เสนอวาระ) :  ………………………………………………………..…………………… 

 ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิต่อได้ : 
เลขท่ี  .............หมูบ้่าน/อาคาร …………….………… หมูท่ี่ ………ตรอก/ซอย …….………….…… 
ถนน......................................ตําบล/แขวง…….…….………..อําเภอ/เขต....................................... 
จงัหวดั…………………….………………รหสัไปรษณีย์…………..………. 
โทรศพัท์………………………โทรสาร................................... E-mail……………………....………. 
ท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ: (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศให้ระบท่ีุอยูท่ี่ตดิตอ่ได้ในตา่งประเทศ) 
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………... 

2.  จาํนวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือครอง :……..…………หุ้น ณ วนัท่ี....................ระยะเวลาท่ีถือหุ้น..........เดือน 

3.  เร่ืองที่เสนอ : …………………………..………………………………………………...………………… 

 วัตถุประสงค์:  [  ]  เพ่ืออนมุตัหิรือเพ่ือพิจารณา          [  ]  เพ่ือทราบ 

 รายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบเร่ืองที่เสนอ :..…………………………………………………….. 
…………………………………………………..……………………………………….……………..……
……………………………………………………………………………………………………..…………
..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………… 

 เอกสารประกอบ :    (ถ้ามี) 
……………………………………………………..…………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………….……………………………………………... 
……………………………………………………………….……………………………………………... 
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4.      เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4.1  หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่  
 [   ] ใบหุ้น หรือ หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker)  หรือจาก บริษัท 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หากเป็นสําเนาต้องรับรองสําเนาถกูต้อง 

4.2  หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
 [   ]  กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา  

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว หรือสําเนา
หนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

 [   ]  กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล  
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน และสําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน หรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือท่ีได้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทัง้รับรอง
สําเนาถกูต้อง 

5. คาํรับรอง 
  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบมาพร้อมกนันี ้ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นความ

จริงทกุประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................... ผู้ ถือหุ้น 
                                                                      (                                                   ) 
 



บริษัท ไทยวาโก้  จาํกัด (มหาชน) 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555  (แบบ ข.) 

 
วนัท่ี....................................... 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
ข้าพเจ้า (ผู้เสนอช่ือบุคคล) :  ………………………..…………………………. 

 ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิต่อได้ : 
เลขท่ี  .............หมูบ้่าน/อาคาร …………….………… หมูท่ี่ ………ตรอก/ซอย …….………….…… 
ถนน......................................ตําบล/แขวง…….…….………..อําเภอ/เขต....................................... 
จงัหวดั…………………….………………รหสัไปรษณีย์…………..………. 
โทรศพัท์………………………โทรสาร................................... E-mail……………………....………. 
ท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ: (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศให้ระบท่ีุอยูท่ี่ตดิตอ่ได้ในตา่งประเทศ) 
……………………………………………………………………………………….….……………..…
……………………………………………………………………………………….…….…………..…
………..……………………………………………………………………………….….………………
……………………………………………………………………………………….…………………... 

2.  จาํนวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือครอง :……..…………หุ้น ณ วนัท่ี....................ระยะเวลาท่ีถือหุ้น...........เดือน 

3.  รายช่ือบุคคลที่ประสงค์จะเสนอช่ือเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท :  

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

4. เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท 

4.1  หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่  
 [   ] ใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือจากบริษัท 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หากเป็นสําเนาต้องรับรองสําเนาถกูต้อง 

4.2  หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
 [   ]  กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา  

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว หรือสําเนา
หนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 
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        [   ]    กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล  

- สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน 1 เดือน และสําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชน หรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือท่ีได้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทัง้รับรอง
สําเนาถกูต้อง 

5. คาํรับรอง 
  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบมาพร้อมกนันี ้ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นความ

จริงทกุประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................... ผู้ ถือหุ้น 
                                                                      (                                                  ) 
 
 



บริษัท ไทยวาโก้  จาํกัด (มหาชน) 

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555  (แบบ ค.) 

   
                                                                                           วนัท่ี ………………………………… 

1.  ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

     (1)  ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) …………………..……….……………………………………………..……. 
                              (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………….………… 
        (ช่ือ-ช่ือสกลุเดมิ……………………………………………………………………………) 

   (2)  วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………..อาย ุ…………….ปี    

 (3) สญัชาต ิ…………………….. 

 (4)  สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หยา่ร้าง 

     (5)  คูส่มรสช่ือ …………………………..…………………(ช่ือ-ช่ือสกลุเดมิ……………………………….) 

     (6) รายละเอียดเก่ียวกบับตุร 
                              ช่ือบตุร         วนั/เดือน/ปีเกิด          อาย ุ(ปี)      สถานท่ีทํางาน 

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

2. ที่อยู่ 
(1) สถานท่ีทํางาน 

ช่ือสถานประกอบธุรกิจ ……………………..……………………………..……………………………. 
เลขท่ี….…..อาคาร................................. ตรอก/ซอย.…………….……..ถนน….………...…..……...  
ตําบล/แขวง………….…อําเภอ/เขต …………..…….จงัหวดั ………………รหสัไปรษณีย์................
โทรศพัท์..........…………โทรสาร.............................. E-mail………….…………………………..…. 

(2) ท่ีอยูปั่จจบุนั / ท่ีตดิตอ่ได้ 
เลขท่ี........หมูบ้่าน/อาคาร........................หมูท่ี่.......ตรอก/ซอย……........……ถนน..........................
ตําบล/แขวง………….…......อําเภอ/เขต...........................จงัหวดั………….…รหสัไปรษณีย์….……. 
โทรศพัท์…………………..…โทรสาร...............................E-mail……….……….…..………..…..…. 

(3) ท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ: (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศให้ระบท่ีุอยูท่ี่ตดิตอ่ได้ในตา่งประเทศ) 
……………………………………………………………………………………………………..…..…
………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 

รูปถ่ายสี 

1 นิว้ 
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3.  คุณสมบัตติามวิชาชีพ 
     (1)  วฒุิการศกึษา 

        ช่ือสถาบนัท่ีสําเร็จการศกึษา          ช่ือวฒุกิารศกึษาและสาขาวิชาเอก          ปีท่ีสําเร็จ 
……………………………………………       ……………………….……………..      …………..... 
……………………………………………       ……………………….……………..      …………..... 
……………………………………………       ……………………….……………..      …………..... 

     (2)  ประวตักิารฝึกอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
                        ช่ือหลกัสตูร                                                ปีท่ีเข้าร่วม 
………………………………………………….………………………………….…..      …………..... 
………………………………………………….………………………………….…..      …………..... 
………………………………………………….………………………………….…..      …………..... 

4.  ประสบการณ์ทาํงานจนถงึปัจจุบัน 
            ระยะเวลา (ปี พ.ศ.)                ช่ือสถานท่ีทํางาน                     ประเภทธุรกิจ     ตําแหน่งงาน 
 ……………..…..     ……………………………………      …………………..….    …...…...…….… 
 ……………..…..     ……………………………………      …………………..….    …...…...…….… 
 ……………..…..     ……………………………………      …………………..….    …...…...…….… 
 ……………..…..     ……………………………………      …………………..….    …...…...…….… 
 ……………..…..     ……………………………………      …………………..….    …...…...…….… 

5.  หน้าที่ความรับผิดชอบในตาํแหน่งงานปัจจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

6.  การถือหุ้นใน  บมจ. ไทยวาโก้   ณ วนัท่ี ……….………………….……………(วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ) 
     ถือหุ้นสามญั            จํานวน …….…………….….. หุ้น   
     คูส่มรส ถือหุ้นสามญั          จํานวน ……………….………หุ้น   
     บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ  
     (1)  ช่ือ……………………………………………………ถือหุ้นสามญัจํานวน ………..…….….…..หุ้น 
     (2)  ช่ือ…………………………………….………..…… ถือหุ้นสามญัจํานวน ……………...……...หุ้น  
     (3)  ช่ือ……………………………………….……..…… ถือหุ้นสามญัจํานวน ……………...….…..หุ้น  

 
…/3 



- 3 - 
 

7.  ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

                ช่ือธุรกิจ           ประเภทธุรกิจ        ผู้ เก่ียวข้อง     ร้อยละของ   ตําแหนง่งานใน     ระยะเวลา 
    หุ้นท่ีถือ     ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง      (ปี พ.ศ.) 

………………….…     ……………………    ….…………..….    ……..     …………………..    …..….. 
………………….…     ……………………    ….…………..….    ……..     …………………..    …..….. 
………………….…     ……………………    ….…………..….    ……..     …………………..    …..….. 
หมายเหต ุ :    สําหรับทกุธรุกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธรุกิจท่ีมีการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 1.0 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วของธรุกิจนัน้ 

8.  ประวัตกิารฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาํเนินคด ี(เว้นแต่ความผิดลหุโทษ) 

         ศาล              สถานะ   คดี (แพง่/อาญา         ข้อหาหรือ        ทนุทรัพย์     เลขท่ีคดี         ผลคดี 
                      (โจทก์/จําเลย/ผู้ ร้อง)    /ล้มละลาย)           ฐานความผิด 

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

9.  เอกสารประกอบการพจิารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  
(1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาใบสําคญัประจําตวัตา่งด้าว 
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(3) สําเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
(4) สําเนาหลกัฐานแสดงวฒุกิารศกึษา 
(5) หนงัสือรับรองการทํางานจากสถานท่ีทํางานปัจจบุนัหรือลา่สดุ  

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................ตกลงให้เสนอช่ือและ

ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้  เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  และขอรับรองวา่รายละเอียดใน
แบบข้อมลูข้างต้นและเอกสารประกอบท่ีแนบมาพร้อมกนันี ้ถกูต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ  
และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารประกอบดงักลา่วได้ 

 
 
 
     ลงช่ือ.....................................................บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
                                           (.....................................................) 
 


