
บริษัท ไทยวาโก  จํากดั (มหาชน) 

แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 (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 ณ วันที่....................ระยะเวลาที่ถือหุน..........เดือน 

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

 วัตถุประสงค:  [  ]  เพื่ออนุมัตหิรือเพื่อพิจารณา          [  ]  เพื่อทราบ 

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

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

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

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หากเปนสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตอง 

4.2  หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 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 
 
 
 

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



บริษัท ไทยวาโก  จํากดั (มหาชน) 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2556  (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 ณ วันที่....................ระยะเวลาที่ถือหุน...........เดือน 

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

4. เอกสารหลกัฐานท่ีเกีย่วของในการเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท 

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

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หากเปนสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตอง 

4.2  หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 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 
 
 
 

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



บริษัท ไทยวาโก  จํากดั (มหาชน) 

แบบขอมลูบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2556  (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 
                                           (.....................................................) 
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