
บริษัท ไทยวาโก  จํากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุปนวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล       
เพื่อรับการพจิารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบรษิัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

 
1.  วัตถุประสงค 

ดวยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัทฯ จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เพื่อบรรจุเปน
วาระในการประชุมตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด 
 
2.  คุณสมบัติของผูถือหุน 

ผูถือหุนที่จะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 เปนผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ไมนอยกวา 6,000,000 หุน) 

2.2 ถือหุนบริษัทฯ อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่
เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 

 
3.  เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ 

3.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก ใบหุน หรือหนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย (Broker) 
หรือจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หากเปนสําเนาตองรับรองสําเนา
ถูกตอง 

3.2 หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 
กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือสําเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 
-     สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 1 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 
ของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อที่ไดลงนามในแบบฟอรม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
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4.  การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 

4.1   ขั้นตอนในการเสนอ  

         ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปน
วาระการประชุมสามัญผูถือหุน ไดดังนี้ 
(1) กรอกแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (แบบ ก.) 

ใหครบถวน และลงนาม พรอมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ 
(2) กรณีที่ผูถือหุนมากกวา 1 ราย ตองการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม ใหผูถือ

หุนทุกรายกรอกขอมูลลงใน แบบ ก. รายละ 1 ชุด และลงนามพรอมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดทีร่ะบุ แลวรวมเอกสารทัง้หมดเปนชุดเดียวกัน และใหระบุชื่อบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูประสานงานติดตอกับบริษัทฯ จาํนวน 1 คน พรอมระบุที่อยูและ
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวกเพื่อประโยชนในการติดตอสอบถามขอมูล
เพิ่มเติม 

(3) กรณีที่ผูถือหุนตองการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมมากกวา 1 วาระ ให
จัดทําแบบ ก. 1 ชุด ตอ 1 วาระ และลงนามพรอมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ 
แลวรวมเอกสารทั้งหมดเปนชุดเดียวกนั 

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

4.2  เรื่องที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมบรรจุเปนวาระการประชุม 
(1) เร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวน หรือใหขอมูลหรือเอกสารหลักฐานไม

ครบถวน ไมเพียงพอ หรือเสนอมาไมทันภายในเวลาที่กําหนด 
(2) เร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และขอเท็จจริงที่กลาวอางโดยผูถือหุน

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

มา และเร่ืองดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละ 10 ของจํานวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอคร้ังใหมจะได
เปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริงในขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใน
คร้ังกอน 
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(5) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ
หรือหนวยงานกํากับดูแลบริษัทฯ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค  ขอบังคับของบริษัทฯ  
มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

(6) เร่ืองที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 
(7) กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 

4.3   ขั้นตอนในการพิจารณา 
(1) เลขานุการบริษัทจะเปนผูพจิารณากล่ันกรองในเบ้ืองตน ถาขอมลูไมครบถวนหรือไม

ถูกตอง เลขานุการบริษทัจะแจงใหผูถือหุนทราบเพื่อดําเนินการแกไข  หากขอมูลและ
เอกสารถูกตองครบถวนจะรวบรวมนําเสนอตอคณะกรรมการบริษทัเพือ่พิจารณา  ทั้งนี ้
คําวินจิฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเปนที่สุด 

(2) เร่ืองที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไดรับการบรรจุในวาระการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท   

(3) เร่ืองที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท      บริษัทฯ จะแจงเปนเร่ืองเพื่อ
ทราบในการประชุมสามัญผูถือหุน พรอมระบุเหตุผล  

 
5.  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 

5.1  ขั้นตอนในการเสนอ 
 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ไดดังนี้ 
(1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2554 (แบบ ข.) ใหครบถวน  และลงนาม พรอมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดที่ระบุ 

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

(3) กรณีที่ผูถือหุนตองการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษทั
มากกวา 1 รายช่ือ ใหจัดทาํแบบ ข. 1 ชุด ตอ 1 รายช่ือ และลงนามพรอมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดที่ระบุ แลวรวมเอกสารท้ังหมดเปนชุดเดียวกนั 

(4) กรอกแบบขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับการพจิารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (แบบ ค.) ใหครบถวน และลงนาม
โดยบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ     พรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดย
บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญ
ประจําตัวตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) สําเนาทะเบียน
บาน สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนงัสือรับรองการทํางานจากสถานที่
ทํางานปจจุบันหรือลาสุด พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง  

 (5)    นําสง แบบ ข. และ แบบ ค. พรอมแนบหลักฐานไปยังชองทางตามที่บริษทัฯ ระบุไว 
(โปรดดูขอ 6) ภายในระยะเวลาที่กําหนด (โปรดดูขอ 7) 

 
5.2   คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

(1) มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและประกาศท่ีเกีย่วของ 
(2) มีความรู ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณในการทํางานที่

เปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ 
(3) มีภาวะผูนํา  วิสัยทัศน  จริยธรรม  และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ   เพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ  และผูถือหุนโดยรวม ใชความรู ความสามารถ และประสบการณให
เปนประโยชนตอการดําเนนิธรุกิจ และมีความสนใจในกจิการของบริษทัฯ อยางแทจริง 

 
5.3   ขั้นตอนในการพิจารณา 

(1)  เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากล่ันกรองในเบ้ืองตน  ถาขอมูลไมครบถวนหรือไม
ถูกตอง เลขานุการบริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบเพื่อดําเนินการแกไข  หากขอมูลและ
เอกสารถูกตองครบถวนจะรวบรวมนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลดังกลาว และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา     ทั้งนี้ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด 
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(2) บุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไดรับการบรรจุชื่อในวาระการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในหนังสือบอกกลาวนัดประชมุ พรอมความเหน็
ของคณะกรรมการบริษทั  

(3) บุคคลที่ไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจงใหทราบในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน พรอมระบุเหตุผล 

 
6.  ชองทางการรับเรื่องที่ผูถือหุนเสนอ 

6.1  จัดสงเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่ลงนามเปนลายลักษณอักษร เพือ่ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนมาที ่:- 

 

เลขานุการบริษัท   
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 
930/1  ซอยประดู 1 ถนนสาธุประดิษฐ  แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

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

 
7.  ระยะเวลาในการยื่นเสนอวาระและ/หรือชื่อบุคคล 
 ต้ังแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณียบนหนาซองเปน
สําคัญ 



บริษัท ไทยวาโก  จํากัด (มหาชน) 
แบบเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (แบบ ก.) 

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

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

 ที่อยูปจจุบัน / ที่ติดตอได : 
เลขที ่ .............หมูบาน/อาคาร …………….………… หมูที ่………ตรอก/ซอย …….………….…… 
ถนน......................................ตําบล/แขวง…….…….………..อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด…………………….………………รหัสไปรษณีย…………..………. 
โทรศัพท………………………โทรสาร................................... E-mail……………………....………. 
ที่อยูในตางประเทศ: (กรณีเปนชาวตางประเทศใหระบุทีอ่ยูที่ติดตอไดในตางประเทศ) 
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………... 

2.  จํานวนหุนบริษัทฯ ทีถื่อครอง :……..…………หุน ณ วันที่....................ระยะเวลาทีถ่ือหุน..........เดือน 

3.  เรื่องที่เสนอ : …………………………..………………………………………………...………………… 

 วัตถุประสงค:  [  ]  เพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณา          [  ]  เพื่อทราบ 

 รายละเอียดพรอมเหตุผลประกอบเรือ่งที่เสนอ :..…………………………………………………….. 
…………………………………………………..……………………………………….……………..……
……………………………………………………………………………………………………..…………
..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………… 

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

4.1  หลักฐานการถือหุน ไดแก  
 [   ] ใบหุน หรือ หนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย (Broker)  หรือจาก บริษัท 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกดั หากเปนสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตอง 

4.2  หลกัฐานแสดงตนของผูถือหุน ไดแก 
 [   ]  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 [   ]  กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล  
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 1 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อที่ไดลงนามในแบบฟอรม พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 

5. คํารับรอง 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมาพรอมกันนี ้ถูกตอง ครบถวน และเปนความ

จริงทุกประการ และยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................... ผูถือหุน 
                                                                      (                                                   ) 
 



บริษัท ไทยวาโก  จํากัด (มหาชน) 
แบบเสนอชือ่บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 

ในการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2554  (แบบ ข.) 
 

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

1.  ขอมูลทั่วไป 
ขาพเจา (ผูเสนอชื่อบุคคล) :  ………………………..…………………………. 

 ที่อยูปจจุบัน / ที่ติดตอได : 
เลขที ่ .............หมูบาน/อาคาร …………….………… หมูที ่………ตรอก/ซอย …….………….…… 
ถนน......................................ตําบล/แขวง…….…….………..อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด…………………….………………รหัสไปรษณีย…………..………. 
โทรศัพท………………………โทรสาร................................... E-mail……………………....………. 
ที่อยูในตางประเทศ: (กรณีเปนชาวตางประเทศใหระบุทีอ่ยูที่ติดตอไดในตางประเทศ) 
……………………………………………………………………………………….….……………..…
……………………………………………………………………………………….…….…………..…
………..……………………………………………………………………………….….………………
……………………………………………………………………………………….…………………... 

2.  จํานวนหุนบริษัทฯ ทีถื่อครอง :……..…………หุน ณ วันที่....................ระยะเวลาทีถ่ือหุน...........เดือน 

3.  รายช่ือบุคคลที่ประสงคจะเสนอชื่อเพื่อรับการพจิารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบรษิัท :  

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

4. เอกสารหลกัฐานท่ีเกี่ยวของในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ
บริษัท 

4.1  หลักฐานการถือหุน ไดแก  
 [   ] ใบหุน หรือ หนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย (Broker) หรือจากบริษัท 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกดั หากเปนสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตอง 

4.2  หลกัฐานแสดงตนของผูถือหุน ไดแก 
 [   ]  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
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        [   ]    กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล  
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 1 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อที่ไดลงนามในแบบฟอรม พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 

5. คํารับรอง 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมาพรอมกันนี ้ถูกตอง ครบถวน และเปนความ

จริงทุกประการ และยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................... ผูถือหุน 
                                                                      (                                                  ) 
 
 



บริษัท ไทยวาโก  จํากัด (มหาชน) 
แบบขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับการพจิารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบรษิัท 

ในการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2554  (แบบ ค.) 
   

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

1.  ขอมูลทัว่ไปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 

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

   (2)  วัน/เดือน/ปเกดิ …………………………………..อายุ …………….ป    

 (3) สัญชาติ …………………….. 

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

     (5)  คูสมรสชื่อ …………………………..…………………(ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม……………………………….) 

     (6) รายละเอียดเกีย่วกับบุตร 
                              ชื่อบุตร         วนั/เดือน/ปเกิด          อาย ุ(ป)      สถานที่ทาํงาน 

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

2. ที่อยู 
(1) สถานทีท่ํางาน 

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

(2) ที่อยูปจจุบัน / ที่ติดตอได 
เลขที่........หมูบาน/อาคาร........................หมูที.่......ตรอก/ซอย……........……ถนน..........................
ตําบล/แขวง………….…......อําเภอ/เขต...........................จังหวัด………….…รหัสไปรษณีย….……. 
โทรศัพท…………………..…โทรสาร...............................E-mail……….……….…..………..…..…. 

(3) ที่อยูในตางประเทศ: (กรณีเปนชาวตางประเทศใหระบุทีอ่ยูที่ติดตอไดในตางประเทศ) 
……………………………………………………………………………………………………..…..…
………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 

รูปถายสี 

1 นิ้ว 
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3.  คุณสมบัติตามวิชาชีพ 
     (1)  วุฒิการศึกษา 

        ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษา          ชื่อวุฒกิารศึกษาและสาขาวิชาเอก          ปที่สําเร็จ 
……………………………………………       ……………………….……………..      …………..... 
……………………………………………       ……………………….……………..      …………..... 
……………………………………………       ……………………….……………..      …………..... 

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

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

5.  หนาที่ความรบัผิดชอบในตําแหนงงานปจจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

6.  การถือหุนใน  บมจ. ไทยวาโก   ณ วันที ่……….………………….……………(วันที่ไดรับการเสนอช่ือ) 
     ถือหุนสามัญ            จาํนวน …….…………….….. หุน   
     คูสมรส ถือหุนสามัญ          จํานวน ……………….………หุน   
     บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  
     (1)  ชื่อ……………………………………………………ถือหุนสามัญจํานวน ………..…….….…..หุน 
     (2)  ชื่อ…………………………………….………..…… ถือหุนสามัญจํานวน ……………...……...หุน  
     (3)  ชื่อ……………………………………….……..…… ถือหุนสามัญจํานวน ……………...….…..หุน  
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7.  ธุรกิจที่เกีย่วของกับตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยงัไมบรรลุนิติภาวะ 

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

………………….…     ……………………    ….…………..….    ……..     …………………..    …..….. 
………………….…     ……………………    ….…………..….    ……..     …………………..    …..….. 
………………….…     ……………………    ….…………..….    ……..     …………………..    …..….. 
หมายเหตุ  :    สําหรับทุกธุรกิจที่เปนกรรมการหรือผูบริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุนเกินกวารอยละ 1.0 ของหุนทีจํ่าหนายไดแลวของธุรกิจนั้น 

8.  ประวัติการฟองรองหรือถูกฟองรองดําเนินคดี (เวนแตความผิดลหุโทษ) 

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

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

9.  เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ  
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวตางดาว 
(2) สําเนาทะเบียนบาน 
(3) สําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 
(4) สําเนาหลักฐานแสดงวุฒกิารศึกษา 
(5) หนงัสือรับรองการทาํงานจากสถานท่ีทาํงานปจจุบันหรือลาสุด  

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

ขอมูลในเอกสารฉบับนี ้  เพือ่รับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท  และขอรับรองวารายละเอียดใน
แบบขอมูลขางตนและเอกสารประกอบที่แนบมาพรอมกนันี้ ถูกตองครบถวน และเปนความจริงทุกประการ  
และยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลหรือเอกสารประกอบดังกลาวได 

 
 
 
     ลงช่ือ.....................................................บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ 
                                           (.....................................................) 
 


