บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
1. วัตถุประสงค์
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลัก การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เพื่อบรรจุเป็น
วาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 6,000,000 หุน้ )
2.2 ถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker)
หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หากเป็นสาเนา
ต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
ของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
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-24. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4.1 ขั้นตอนในการเสนอ
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ดังนี้
(1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (แบบ ก.)
ให้ครบถ้วน และลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
(2) กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือ
หุ้นทุกรายกรอกข้อมูลลงใน แบบ ก. รายละ 1 ชุด และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จานวน 1 คน พร้อมระบุที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม
(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้
จัดทาแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระ และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน
(4) นาส่ง แบบ ก. พร้อมแนบหลักฐานไปยังช่องทางตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ (โปรดดูข้อ 6)
ภายในระยะเวลาที่กาหนด (โปรดดูข้อ 7)
4.2 เรื่องที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม
(1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กาหนด
(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น
มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
(3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทฯ จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่าน
มา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวน
สิทธิ ออกเสี ยงทั้ง หมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริง ในการนาเสนอครั้งใหม่จ ะได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
ครั้งก่อน
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-3(5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานกากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้ว
(7) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดาเนินการแก้ไข หากข้อมูลและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วนจะรวบรวมนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
(2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุในวาระการประชุม
สามั ญผู้ ถือหุ้นประจาปี 2559 ในหนัง สือ เชิ ญประชุ ม ผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
(3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อ
ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล
5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
5.1 ขั้นตอนในการเสนอ
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนด สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้ดังนี้
(1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงนาม พร้อมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดที่ระบุ
(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลลงใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด และลงนาม
พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และ
ให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จานวน 1 คน
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-4พร้อมระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
มากกว่า 1 รายชื่อ ให้จัดทาแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ และลงนามพร้อมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน
(4) กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน และลงนาม
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองสาเนา
ถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนา
ใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองการทางาน
จากสถานที่ทางานปัจจุบันหรือล่าสุด
(5) นาส่ง แบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมแนบหลักฐานไปยังช่องทางตามที่บริษัทฯ ระบุไว้
(โปรดดูข้อ 6) ภายในระยะเวลาที่กาหนด (โปรดดูข้อ 7)
5.2 คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทางานที่
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
(3) มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง
5.3 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดาเนินการแก้ไข หากข้อมูลและ
เอกสารถู กต้ อ งครบถ้ วนจะรวบรวมนาเสนอต่ อ คณะกรรมการสรรหาเพื่ อพิ จ ารณา
คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
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-5(2) บุคคลทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
(3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล
6. ช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
6.1 จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :คุณอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
6.2 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2689-8324 หรือที่ E-mail : secretariat@wacoal.co.th
7. ระยะเวลาในการยื่นเสนอวาระและ/หรือชื่อบุคคล
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็น
สาคัญ

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (แบบ ก.)
วันที่.........................................
1. ข้อมูลทั่วไป
ข้าพเจ้า (ผู้เสนอวาระ) : ………………………………………………………..……………………
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิ ต่อได้ :
เลขที่ .............หมู่บ้าน/อาคาร …………….………… หมู่ที่ ………ตรอก/ซอย …….………….……
ถนน......................................ตาบล/แขวง…….…….………..อาเภอ/เขต.......................................
จังหวัด…………………….………………รหัสไปรษณีย์…………..……….
โทรศัพท์………………………โทรสาร................................... E-mail……………………....……….
ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีเป็นชาวต่างประเทศให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………...
2. จานวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือครอง :……..…………หุ้น ณ วันที.่ ...................ระยะเวลาที่ถือหุ้น..........เดือน
3. เรื่องที่เสนอ : …………………………..………………………………………………...…………………
วัตถุประสงค์:

[ ] เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา

[ ] เพื่อทราบ

รายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบเรื่องที่เสนอ :..……………………………………………………..
…………………………………………………..……………………………………….……………..……
……………………………………………………………………………………………………..…………
..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………
เอกสารประกอบ : (ถ้ามี)
……………………………………………………..…………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………….……………………………………………...
……………………………………………………………….……………………………………………...
…/2

-24.

เอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่
[ ] ใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือบริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หากเป็นสาเนาต้องรับรอง
สาเนาถูกต้อง
4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่
[ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
[ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไ ม่เกิน 1 เดือน และสาเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง

5. คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความ
จริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ................................................... ผู้ถือหุ้น
(
)

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (แบบ ข.)
วันที่.......................................
1. ข้อมูลทั่วไป
ข้าพเจ้า (ผู้เสนอชื่อบุคคล) : ………………………..………………………….
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่ .............หมู่บ้าน/อาคาร …………….………… หมู่ที่ ………ตรอก/ซอย …….………….……
ถนน......................................ตาบล/แขวง…….…….………..อาเภอ/เขต.......................................
จังหวัด…………………….………………รหัสไปรษณีย์…………..……….
โทรศัพท์………………………โทรสาร................................... E-mail……………………....……….
ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีเป็นชาวต่างประเทศให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)
……………………………………………………………………………………….….……………..…
……………………………………………………………………………………….…….…………..…
………..……………………………………………………………………………….….………………
……………………………………………………………………………………….…………………...
2. จานวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือครอง :……..…………หุ้น ณ วันที.่ ...................ระยะเวลาที่ถือหุ้น...........เดือน
3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท :
……………………………………………………………………………………………….………………..
4. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท
4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่
[ ] ใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือบริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หากเป็นสาเนาต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง
4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่
[ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบสาคั ญประจาตัวต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
…/2

-2[ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
5. คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความ
จริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ................................................... ผู้ถือหุ้น
(
)

รูปถ่ายสี
1 นิ้ว

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (แบบ ค.)

วันที่ …………………………………
1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) …………………..……….……………………………………………..…….
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………….…………
(ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม……………………………………………………………………………)
(2) วัน/เดือน/ปีเกิด …………………………………..อายุ …………….ปี
(3) สัญชาติ ……………………..
(4) สถานภาพการสมรส

[ ] โสด

[ ] สมรส

[

] หย่าร้าง

(5) ชื่อคู่สมรส …………………………..…………………(ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม……………………………….)
(6) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร
ชื่อบุตร
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

วัน/เดือน/ปีเกิด
.……………….
.……………….
.……………….

อายุ (ปี)
…………
…………
…………

สถานที่ทางาน
…….……….….……………
…….……….….……………
…….……….….……………

2. ที่อยู่
(1) สถานที่ทางาน
ชื่อสถานประกอบธุรกิจ ……………………..……………………………..…………………………….
เลขที่….…..อาคาร................................. ตรอก/ซอย.…………….……..ถนน….………...…..……...
ตาบล/แขวง………….…อาเภอ/เขต …………..…….จังหวัด ………………รหัสไปรษณีย์................
โทรศัพท์..........…………โทรสาร.............................. E-mail………….…………………………..….
(2) ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้
เลขที่........หมู่บ้าน/อาคาร........................หมู่ที่.......ตรอก/ซอย……........……ถนน..........................
ตาบล/แขวง………….…......อาเภอ/เขต...........................จังหวัด………….…รหัสไปรษณีย์….…….
โทรศัพท์…………………..…โทรสาร...............................E-mail……….……….…..………..…..….
(3) ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีเป็นชาวต่างประเทศให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)
……………………………………………………………………………………………………..…..…
………………………………………………………………………………………………………..…..
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-23. คุณสมบัติตามวิชาชีพ
(1) วุฒิการศึกษา
ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอก
ปีที่สาเร็จ
…………………………………………… ……………………….…………….. ………….....
…………………………………………… ……………………….…………….. ………….....
…………………………………………… ……………………….…………….. ………….....
(2) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร
ปีที่เข้าร่วม
………………………………………………….………………………………….….. ………….....
………………………………………………….………………………………….….. ………….....
………………………………………………….………………………………….….. ………….....
4. ประสบการณ์ทางานจนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา (ปี พ.ศ.)
ชื่อสถานที่ทางาน
……………..….. ……………………………………
……………..….. ……………………………………
……………..….. ……………………………………
……………..….. ……………………………………
……………..….. ……………………………………

ประเภทธุรกิจ
…………………..….
…………………..….
…………………..….
…………………..….
…………………..….

ตาแหน่งงาน
…...…...…….…
…...…...…….…
…...…...…….…
…...…...…….…
…...…...…….…

5. หน้าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่งงานปัจจุบัน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. การถือหุ้นใน บมจ. ไทยวาโก้ ณ วันที่ ……….………………….……………(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)
ถือหุ้นสามัญ
จานวน …….…………….….. หุน้
คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ
จานวน ……………….………หุน้
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(1) ชื่อ…………………………………….………..…… ถือหุ้นสามัญจานวน ……………...……...หุน้
(2) ชื่อ…………………………………….………..…… ถือหุ้นสามัญจานวน ……………...……...หุน้
(3) ชื่อ……………………………………….……..…… ถือหุ้นสามัญจานวน ……………...….…..หุน้
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-37. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ชื่อธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละของ ตาแหน่งงานใน
หุ้นที่ถือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
………………….… …………………… ….…………..…. …….. …………………..
………………….… …………………… ….…………..…. …….. …………………..
………………….… …………………… ….…………..…. …….. …………………..

ระยะเวลา
(ปี พ.ศ.)
…..…..
…..…..
…..…..

หมายเหตุ : สาหรับทุกธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วของธุรกิจนั้น

8. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)
ศาล

สถานะ
คดี (แพ่ง/อาญา
ข้อหาหรือ ทุนทรัพย์ เลขที่คดี
ผลคดี
(โจทก์/จาเลย/ผู้ร้อง) /ล้มละลาย)
ฐานความผิด
………… …………….. ………………….. ……………….. …….… …..….…. ……..….….
………… …………….. ………………….. ……………….. …….… …….…... ……..….….
9. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
(4) สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(5) หนังสือรับรองการทางานจากสถานที่ทางานปัจจุบันหรือล่าสุด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................ตกลงให้เสนอชื่อและ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดใน
แบบข้อมูลข้างต้นและเอกสารประกอบที่แนบมาพร้อมกันนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....................................................บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....................................................)

