
บริษัท ไทยวาโก  จํากดั (มหาชน) 

หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคล       
เพื่อรับการพจิารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

 
1.  วัตถุประสงค 

ดวยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัทฯ จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เพื่อบรรจุเปน
วาระในการประชุมตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด 
 
2.  คุณสมบัติของผูถือหุน 

ผูถือหุนที่จะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ตองมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกําหนด คือ เปนผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวา
รอยละ  5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ไมนอยกวา 6,000,000 หุน) 
 
3.  เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ 

3.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก ใบหุน หรือหนังสือรับรองการถือหุนจากบริษทัหลักทรัพย (Broker) 
หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือผูรับฝากทรัพยสิน หากเปนสําเนา
ตองรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 
กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือสําเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 
-     สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดนิทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 
ของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อที่ไดลงนามในแบบฟอรม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 
 
 

…/2 



- 2 - 
 
4.  การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 

4.1   ขั้นตอนในการเสนอ  

         ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กาํหนด สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปน
วาระการประชุมสามัญผูถือหุน ไดดังนี้ 
(1) กรอกแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (แบบ ก.) 

ใหครบถวน และลงนาม พรอมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบ ุ
(2) กรณีที่ผูถือหุนมากกวา 1 ราย ตองการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชมุ ใหผูถือ

หุนทกุรายกรอกขอมูลลงใน แบบ ก. รายละ 1 ชุด และลงนามพรอมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดที่ระบ ุ แลวรวมเอกสารทั้งหมดเปนชุดเดียวกนั และใหระบชุื่อบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูประสานงานติดตอกับบริษทัฯ จํานวน 1 คน พรอมระบุที่อยูและ
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวกเพื่อประโยชนในการติดตอสอบถามขอมูล
เพิ่มเตมิ 

(3) กรณีที่ผูถือหุนตองการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุปนวาระการประชุมมากกวา 1 วาระ ให
จัดทําแบบ ก. 1 ชุด ตอ 1 วาระ และลงนามพรอมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบ ุ
แลวรวมเอกสารทั้งหมดเปนชุดเดียวกัน 

(4) นําสง แบบ ก. พรอมแนบหลักฐานไปยังชองทางตามทีบ่ริษัทฯ ระบุไว (โปรดดูขอ 6) 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด (โปรดดูขอ 7) 

4.2  เร่ืองท่ีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมบรรจุเปนวาระการประชุม 
(1) เร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวน หรือใหขอมูลหรือเอกสารหลักฐานไม

ครบถวน ไมเพียงพอ หรือเสนอมาไมทันภายในเวลาที่กําหนด 
(2) เร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และขอเท็จจริงที่กลาวอางโดยผูถือหุน

มิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเร่ืองดังกลาว 
(3) เร่ืองที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการใหเกิดผลตามที่ประสงค 
(4) เร่ืองที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชมุผูถือหุนเพื่อพจิารณาแลวในรอบ 12 เดือนที่ผาน

มา และเร่ืองดังกลาวไดรับมติสนบัสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละ 10 ของจํานวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอคร้ังใหมจะได
เปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเทจ็จริงในขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใน
คร้ังกอน 
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(5) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ
หรือหนวยงานกํากับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค  ขอบังคับของบริษัทฯ  
มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

(6) เร่ืองที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 
(7) กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 

4.3   ขั้นตอนในการพิจารณา 
(1) เลขานุการบริษทัจะเปนผูพิจารณากล่ันกรองในเบื้องตน ถาขอมูลไมครบถวนหรือไม

ถูกตอง เลขานุการบริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบเพื่อดําเนินการแกไข  หากขอมูลและ
เอกสารถูกตองครบถวนจะรวบรวมนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  ทั้งนี ้
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด 

(2) เร่ืองที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไดรับการบรรจุในวาระการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท   

(3) เร่ืองที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท      บริษัทฯ จะแจงเปนเร่ืองเพื่อ
ทราบในการประชุมสามัญผูถือหุน พรอมระบุเหตุผล  

 
5.  การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 

5.1  ขั้นตอนในการเสนอ 
 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ไดดังนี้ 
(1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2561 (แบบ ข.) ใหครบถวน  และลงนาม พรอมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดที่ระบ ุ

(2) กรณีที่ผูถือหุนมากกวา 1 ราย ตองการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัท ใหผูถือหุนทุกรายกรอกขอมูลลงใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด และลงนาม 
พรอมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แลวรวมเอกสารทั้งหมดเปนชุดเดียวกัน และ
ใหระบุชื่อบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานติดตอกับบริษัทฯ จํานวน 1 คน 
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พรอมระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวกเพื่อประโยชนในการ
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

(3) กรณีที่ผูถือหุนตองการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษทั
มากกวา 1 รายชื่อ ใหจัดทําแบบ ข. 1 ชุด ตอ 1 รายชื่อ และลงนามพรอมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดที่ระบุ แลวรวมเอกสารทั้งหมดเปนชุดเดียวกัน 

(4) กรอกแบบขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (แบบ ค.) ใหครบถวน และลงนาม
โดยบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ     พรอมแนบเอกสารประกอบการพจิารณาที่รับรองสําเนา
ถูกตองโดยบคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
ใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณเีปนชาวตางประเทศ) 
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศกึษา และหนังสือรับรองการทํางาน
จากสถานที่ทํางานปจจุบันหรือลาสุด  

(5) นําสง แบบ ข. และ แบบ ค. พรอมแนบหลักฐานไปยังชองทางตามทีบ่ริษัทฯ ระบุไว 
(โปรดดูขอ 6) ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด (โปรดดูขอ 7) 

 
5.2   คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

(1) มีคุณสมบัต ิและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและประกาศทีเ่กี่ยวของ 
(2) มีความรู ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณในการทํางานที่

เปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ 
(3) มีภาวะผูนํา  วิสัยทัศน  จริยธรรม  และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ   เพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ  และผูถือหุนโดยรวม ใชความรู ความสามารถ และประสบการณให
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกจิ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อยางแทจริง 

 
5.3   ขั้นตอนในการพิจารณา 

(1)  เลขานุการบริษทัจะเปนผูพิจารณากล่ันกรองในเบื้องตน  หากขอมูลและเอกสารถกูตอง
ครบถวนจะรวบรวมนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคณุสมบัติของบคุคล
ดังกลาว และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คําวินจิฉัยของ
คณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด 
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(2) บุคคลที่ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไดรับการบรรจุชื่อเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

(3) บุคคลที่ไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  บริษัทฯ จะแจงใหทราบในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน พรอมระบเุหตุผล 

 
6.  ชองทางการรับเร่ืองท่ีผูถือหุนเสนอ 

6.1  จัดสงเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่ลงนามเปนลายลักษณอักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท โดยสงทางไปรษณียลงทะเบยีนมาที ่:- 

           คุณชมา   สังขรังสรรค 
เลขานุการบริษัท   
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 
132  ซอยเจริญราษฎร 7  แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

6.2    หากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ เลขานุการบริษัท   
โทรศัพท  0-2689-8324  หรือที่  E-mail : secretariat@wacoal.co.th 

 
7.  ระยะเวลาในการยื่นเสนอวาระและ/หรือช่ือบุคคล 
 ตั้งแตวันที่ 1 - 30  ธันวาคม  2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณียบนหนาซองเปน
สําคัญ 



บริษัท ไทยวาโก  จํากดั (มหาชน) 

แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (แบบ ก.) 
 

วันที่......................................... 

1.  ขอมูลท่ัวไป 
ขาพเจา (ผูเสนอวาระ) :  ………………………………………………………..…………………… 

 ท่ีอยูปจจุบัน / ท่ีติดตอได : 
เลขที ่ .............หมูบาน/อาคาร …………….………… หมูที่ ………ตรอก/ซอย …….………….…… 
ถนน......................................ตําบล/แขวง…….…….………..อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด…………………….………………รหัสไปรษณีย…………..………. 
โทรศัพท………………………โทรสาร................................... E-mail……………………....………. 
ที่อยูในตางประเทศ: (กรณเีปนชาวตางประเทศใหระบทุี่อยูที่ติดตอไดในตางประเทศ) 
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………... 

2.  จํานวนหุนบริษัทฯ ท่ีถือครอง :……........…………หุน  

3.  เร่ืองท่ีเสนอ : …………………………..………………………………………………...………………… 

 วัตถุประสงค:  [  ]  เพื่ออนุมัตหิรือเพื่อพิจารณา          [  ]  เพื่อทราบ 

 รายละเอียดพรอมเหตุผลประกอบเร่ืองท่ีเสนอ :..…………………………………………………….. 
…………………………………………………..……………………………………….……………..……
……………………………………………………………………………………………………..…………
..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………… 

 เอกสารประกอบ :    (ถามี) 
……………………………………………………..…………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………….……………………………………………... 
……………………………………………………………….……………………………………………... 
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4.      เอกสารหลกัฐานท่ีเกีย่วของในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม 

4.1  หลักฐานการถือหุน ไดแก  
 [   ] ใบหุน หรือ หนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย (Broker)  หรือบริษัท ศูนยรับ

ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือผูรับฝากทรัพยสิน หากเปนสําเนาตองรับรอง
สําเนาถูกตอง 

4.2  หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน ไดแก 
 [   ]  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 [   ]  กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล  
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อที่ไดลงนามในแบบฟอรม พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 

5. คํารับรอง 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมาพรอมกันนี ้ถูกตอง ครบถวน และเปนความ

จริงทุกประการ และยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูถือหุน 
                                                                     (                                                   ) 
 



บริษัท ไทยวาโก  จํากดั (มหาชน) 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2561  (แบบ ข.) 

 
วันที่....................................... 

1.  ขอมูลท่ัวไป 
ขาพเจา (ผูเสนอช่ือบุคคล) :  ………………………..…………………………. 

 ท่ีอยูปจจุบัน / ท่ีติดตอได : 
เลขที ่ .............หมูบาน/อาคาร …………….………… หมูที่ ………ตรอก/ซอย …….………….…… 
ถนน......................................ตําบล/แขวง…….…….………..อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด…………………….………………รหัสไปรษณีย…………..………. 
โทรศัพท………………………โทรสาร................................... E-mail……………………....………. 
ที่อยูในตางประเทศ: (กรณเีปนชาวตางประเทศใหระบทุี่อยูที่ติดตอไดในตางประเทศ) 
……………………………………………………………………………………….….……………..…
……………………………………………………………………………………….…….…………..…
………..……………………………………………………………………………….….………………
……………………………………………………………………………………….…………………... 

2.  จํานวนหุนบริษัทฯ ท่ีถือครอง :…………..…………หุน  

3.  รายช่ือบุคคลท่ีประสงคจะเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท :  
     ……………………………………………………………………………………………….……………….. 

4. เอกสารหลกัฐานท่ีเกีย่วของในการเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท 

4.1  หลักฐานการถือหุน ไดแก  
 [   ] ใบหุน หรือ หนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย (Broker) หรือบริษัท ศูนยรับ

ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือผูรับฝากทรัพยสิน หากเปนสําเนาตองรับรองสําเนา
ถูกตอง 

4.2  หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน ไดแก 
 [   ]  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
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[   ]  กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล  
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อที่ไดลงนามในแบบฟอรม พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 

5. คํารับรอง 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมาพรอมกันนี ้ถูกตอง ครบถวน และเปนความ

จริงทุกประการ และยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูถือหุน 
                                                                      (                                                  ) 
 
 



บริษัท ไทยวาโก  จํากดั (มหาชน) 

แบบขอมลูบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2561  (แบบ ค.) 

   
                                                                                           วันที่ ………………………………… 

1.  ขอมูลท่ัวไปของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ 

     (1)  ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) …………………..……….……………………………………………..……. 
                              (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………….………… 
        (ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม……………………………………………………………………………) 

   (2)  วัน/เดือน/ปเกิด …………………………………..อาย ุ…………….ป    

 (3) สัญชาต ิ…………………….. 

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

     (5)  ชื่อคูสมรส …………………………..…………………(ชือ่-ชื่อสกุลเดิม……………………………….) 

     (6) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร 
                              ชื่อบุตร         วัน/เดือน/ปเกิด          อายุ (ป)      สถานที่ทํางาน 

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

2. ท่ีอยู 
(1) สถานที่ทํางาน 

ชื่อสถานประกอบธุรกิจ ……………………..……………………………..……………………………. 
เลขที…่.…..อาคาร................................. ตรอก/ซอย.…………….……..ถนน….………...…..……...  
ตําบล/แขวง………….…อําเภอ/เขต …………..…….จังหวัด ………………รหัสไปรษณยี................
โทรศัพท..........…………โทรสาร.............................. E-mail………….…………………………..…. 

(2) ที่อยูปจจุบัน / ทีต่ิดตอได 
เลขที่........หมูบาน/อาคาร........................หมูที่.......ตรอก/ซอย……........……ถนน..........................
ตําบล/แขวง………….…......อําเภอ/เขต...........................จังหวัด………….…รหัสไปรษณยี….……. 
โทรศัพท…………………..…โทรสาร...............................E-mail……….……….…..………..…..…. 

(3) ที่อยูในตางประเทศ: (กรณเีปนชาวตางประเทศใหระบทุี่อยูที่ติดตอไดในตางประเทศ) 
……………………………………………………………………………………………………..…..…
………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 

รูปถายสี 
1 นิ้ว 
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3.  คุณสมบัตติามวิชาชีพ 
     (1)  วุฒิการศึกษา 

        ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษา          ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอก          ปที่สําเร็จ 
……………………………………………       ……………………….……………..      …………..... 
……………………………………………       ……………………….……………..      …………..... 
……………………………………………       ……………………….……………..      …………..... 

     (2)  ประวัติการฝกอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
                        ชื่อหลักสูตร                                                ปที่เขารวม 
………………………………………………….………………………………….…..      …………..... 
………………………………………………….………………………………….…..      …………..... 
………………………………………………….………………………………….…..      …………..... 

4.  ประสบการณทํางานจนถึงปจจุบัน 
            ระยะเวลา (ป พ.ศ.)                ชื่อสถานที่ทํางาน                     ประเภทธุรกิจ     ตําแหนงงาน 
 ……………..…..     ……………………………………      …………………..….    …...…...…….… 
 ……………..…..     ……………………………………      …………………..….    …...…...…….… 
 ……………..…..     ……………………………………      …………………..….    …...…...…….… 
 ……………..…..     ……………………………………      …………………..….    …...…...…….… 
 ……………..…..     ……………………………………      …………………..….    …...…...…….… 

5.  หนาท่ีความรับผิดชอบในตาํแหนงงานปจจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

6.  การถือหุนใน  บมจ. ไทยวาโก   ณ วันที ่……….………………….……………(วันที่ไดรับการเสนอชื่อ) 
     ถือหุนสามัญ            จํานวน …….…………….….. หุน   
     คูสมรส ถือหุนสามัญ          จํานวน ……………….………หุน   
     บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  
     (1)  ชื่อ…………………………………….………..…… ถือหุนสามัญจํานวน ……………...……...หุน  
     (2)  ชื่อ…………………………………….………..…… ถือหุนสามัญจํานวน ……………...……...หุน  
     (3)  ชื่อ……………………………………….……..…… ถือหุนสามัญจํานวน ……………...….…..หุน  
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7.  ธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

                ชื่อธุรกิจ           ประเภทธุรกิจ        ผูเกี่ยวของ     รอยละของ   ตําแหนงงานใน     ระยะเวลา 
    หุนที่ถือ     ธุรกิจทีเ่กีย่วของ      (ป พ.ศ.) 

………………….…     ……………………    ….…………..….    ……..     …………………..    …..….. 
………………….…     ……………………    ….…………..….    ……..     …………………..    …..….. 
………………….…     ……………………    ….…………..….    ……..     …………………..    …..….. 
หมายเหตุ  :    สําหรับทุกธรุกิจท่ีเปนกรรมการหรือผูบริหาร และธุรกิจท่ีมีการถือหุนเกินกวารอยละ 1.0 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวของธุรกิจน้ัน 

8.  ประวัตกิารฟองรองหรือถูกฟองรองดําเนินคด ี(เวนแตความผิดลหุโทษ) 

         ศาล              สถานะ   คดี (แพง/อาญา         ขอหาหรือ        ทุนทรัพย     เลขทีค่ดี         ผลคดี 
                      (โจทก/จําเลย/ผูรอง)    /ลมละลาย)           ฐานความผิด 

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

9.  เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ  
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจาํตัวตางดาว 
(2) สําเนาทะเบียนบาน 
(3) สําเนาหนังสือเดนิทาง (กรณเีปนชาวตางประเทศ) 
(4) สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
(5) หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ํางานปจจบุันหรือลาสุด  

 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................ตกลงใหเสนอชื่อและ

ขอมูลในเอกสารฉบบันี้  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  และขอรับรองวารายละเอียดใน
แบบขอมูลขางตนและเอกสารประกอบทีแ่นบมาพรอมกันนี้ ถูกตองครบถวน และเปนความจริงทุกประการ  
และยินยอมใหบริษทัฯ เปดเผยขอมูลหรือเอกสารประกอบดังกลาวได 

 
 
 
     ลงชื่อ.....................................................บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 
                                           (.....................................................) 
 


