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เรื่อง

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จากัด (มหาชน) (บริษัท) มีความเชื่อมั่นว่าระบบ และกระบวนการกากับดูแล
กิจการที่ดีเป็นปัจจัยสาคัญในการนามาซึ่งความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัท จึงเห็นว่า การให้ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เป็นการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
บริ ษัท จึ งขอเชิ ญผู้ถื อหุ้ น เสนอระเบีย บวาระการประชุ มสามัญผู้ ถือ หุ้น ประจาปี 2559 และชื่ อ บุค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่ ไ ด้เ ปิ ดเผยบนเว็ ป ไซต์ ของบริ ษั ท ที่ http://www.gc.co.th/th/ir_propose_agm เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ลงนามแล้ว(นายสมชาย คุลีเมฆิน)
ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2763-7999 ต่อ 201,204
โทรสาร 0-2763-7949

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ และชื่อกรรมการล่วงหน้า
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่
ยอมรับจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ซึ่ง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้บริษัทฯ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยเสนอระเบี ยบวาระการประชุมผู้
ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระ และรายชื่อกรรมการที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (GC) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 2 ล้าน
หุ้น)
2.3 ถือหุ้น บริษัท ฯ ในสัดส่ว นที่กาหนดตาม 2.2 ต่ อเนื่ องมาไม่น้อ ยกว่า 1 ปี และต้องถื อหุ้นในวันที่ เสนอ
ระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ
3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กากับดูแล
บริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ
2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทฯ จะดาเนินการได้
3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
4) เรื่องเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามี
ความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้ นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิ จารณาในรอบ 12 เดือ นที่ผ่านมา และได้รับมติ
สนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิ ทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริง
ในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
6) เรื่องที่เป็นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
มีนัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
7) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้ว
8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรือไม่สามารถติดต่อได้

9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด
3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
1) ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติค รบถ้ ว นตามข้ อ 2 ต้ อ งจั ดท าหนั งสื อ เสนอระเบี ย บวาระการประชุ มต่ อ
คณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ มสามั ญผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี ” ในส่ว นท้ า ยของ
หลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2763-7949, E-mail Address เลขานุการ
บริษัทที่ pornpimolt@gc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ”
ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้
ทั้งนี้ ผู้ ถือ หุ้ นต้ องส่ งต้ น ฉบั บ ของ “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุมสามั ญผู้ถื อหุ้ น ประจาปี ”
พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจาก
บริษั ทหลัก ทรั พย์ หรือ หลัก ฐานอื่ นจากบริษั ทศู นย์ รับ ฝากหลัก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่ ม เติ ม ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตามที่อยู่ดังนี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
สมุทรปราการ 10540
2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุ ม
ต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะใน
ส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี” ให้ครบถ้วนและลงชื่อ
ไว้เป็น หลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม สามัญผู้ ถือหุ้นประจาปี ” และ
หลั กฐานการถือ หุ้ นพร้อ มเอกสารประกอบเพิ่ มเติ ม (ถ้ า มี) ของผู้ ถือ หุ้น ทุ กรายเป็น ชุดเดีย วกั น เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมมากกว่า 1 ระเบี ยบวาระ ผู้ถื อหุ้ นต้อ งจั ดท า “แบบเสนอระเบี ยบวาระการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้ น
ประจาปี” 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริ ษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 11
มกราคม 2559 โดยหากผู้ ถื อหุ้ น ไม่ดาเนิน การแก้ ไ ข และส่ งต้น ฉบั บคื น ภายในวัน ที่ 22 มกราคม 2559
เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ ถือ หุ้นประจาปี พร้อมความเห็น ของคณะกรรมการ และส าหรับเรื่อ งที่ไ ม่ผ่ านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษั ทฯจะชี้แจงเหตุ ผลให้ ผู้ถือหุ้ นทราบในวันประชุมผู้ ถือหุ้น สามั ญ
ประจาปีของบริษัท

4 การเสนอชื่อกรรมการ
4.1 คุณสมบัติของบุคคลที่รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ
1) ผู้ไ ด้รั บ การเสนอชื่อ จะต้ องมี คุณ สมบั ติค รบถ้ วนถูก ต้ อง ไม่ มีลั กษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและ
หลักการกากับดูแ ลกิจการที่ดีของบริษัท และเป็นผู้มีค วามรู้ความสามารถ ความเป็นอิ สระ ปฏิบัติหน้า ที่
กรรมการด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุม
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ มีการเตรีย มตัว เป็นการล่ว งหน้ าก่อนการประชุ มเป็น อย่างดี มี ประวั ติการ
ทางาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
2) มีความรู้ความสามารถในธุรกิจของบริษัท
3) ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน
4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทาหนังสือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ต่อ
คณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้ง
เรื่ อ งอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการทางโทรสารที่ 0-2763-7949, E-mail Address เลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่
pornpimolt@gc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ” ต่อคณะกรรมการบริษัท
ภายหลังได้
ทั้งนี้ ผู้ถื อหุ้น ต้อ งส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่ อบุ คคลเป็น กรรมการบริษัท ” พร้ อมลงชื่ อไว้ เป็ น
หลักฐาน และเอกสารต่างๆให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
1.1) หลักฐานการถือ หุ้นตามหลักเกณฑ์ใ นข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรั บรองจากบริษั ท
หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2) หลั ก ฐานให้ ค วามยิ น ยอมของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ในแบบเสนอชื่ อ บุ ค คลเป็ น
กรรมการในแบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท
1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทางาน
1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
2) ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น หลายรายรวมกั น และมี คุ ณ สมบั ติค รบถ้ ว นตามข้ อ 2 เสนอบุ ค คลเพื่ อ เป็ น
กรรมการต่ อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้ นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุ คคลเป็นกรรมการ” ให้
ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ
(2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม
“แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือ หุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทา “แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ” 1 แบบต่อกรรมการ 1 ท่าน
พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 11
มกราคม 2559 โดยหากผู้ ถื อหุ้ น ไม่ดาเนิน การแก้ ไ ข และส่ งต้น ฉบั บคื น ภายในวัน ที่ 22 มกราคม 2559
เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
5) คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไ ด้รั บการเสนอชื่อ และจะ
ดาเนินการเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการพิจารณาเป็นอย่างอื่น
6) บุคคลทีผ่ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุ รายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้
ถือหุ้นประจาปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรร
หา หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
ของบริษัท

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว................................................................................................... ...................
เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (GC) ของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จากัด (มหาชน) จานวน.......................................หุ้น
อยู่บ้านเลขที่........................................... ถนน.......................................... ตาบล/แขวง............ .................................
อาเภอ/เขต................................... จังหวัด........................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ........ .......................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน................................................... E-mail (ถ้ามี)..................................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
เรื่อง....................................................................................................................... .....................................................
วัตถุประสงค์
[ ] เพื่อทราบ
[ ] เพื่ออนุมัติ [ ] เพื่อพิจารณา
(3) โดยมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)
............................................................................................................................. ......................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน ........................................ แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีนี้ หลักฐานการถือ
หุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสาคัญ ดังนี้
.................................................... ผู้ถือหุ้น
(...................................................)
วันที่.............................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และ
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบ
เสนอนี้พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว................................................................................................... ...................
เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (GC) ของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จากัด (มหาชน) จานวน.......................................หุ้น
อยู่บ้านเลขที่........................................... ถนน.......................................... ตาบล/แขวง............ .................................
อาเภอ/เขต................................... จังหวัด........................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ........ .......................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน................................................... E-mail (ถ้ามี)..................................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................... .
อายุ .............. ปี เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
และมีหลักฐานการยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่
สาเนาบัตรประชาชน, การศึกษา, ประวัติการทางาน รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ, จานวน
หุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
กับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน ..........
แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสาร
ประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสาคัญ ดังนี้
.................................................... ผู้ถือหุ้น
(...................................................)
วันที่.............................................
(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................................................... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้ง
ยอมรับการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสาคัญ ดังนี้
....................................................บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(...................................................)
วันที่.............................................
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจาก
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้น
เป็นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้อง
แนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

