
 

ท่ี ever/list 011/2564 
 
         วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 
 
เรียน   รรรมรารูผะลแรามัราร 
 ยผามพผรัทรัหย์ูพรัทระเทดาทย 
เร่ือร รารเสนอวาระรารทระชมุสามญัลแร ถือพุรน ทระา าที 2565 ูผะช่ือรรรมรารผัวรพนรา 

 
 เห่ือใพร เท็นาทยามรารร ารับมแูผริารารท่ีมีขอรบริษัทามทะเบียน บริษัท เอเวอร์ูผนม์  า ารมั (มพาชน)  (“บริษัท” พรือ EVER)                
ขอเชิญลแร ถือพุรนเสนอวาระส าพรับรารทระชุมสามญัลแร ถือพุรนทระา าที 2565 ูผะเสนอช่ือบุคคผท่ีมีคณุสมบยัิเพมาะสม เห่ือรับรารหิาารณา
เผือรยัร้เท็นรรรมรารขอรบริษัทยามพผัรเรณฑ์ท่ีร าพนม ซึ่รามร เลยูหรับนเว็บาซย์ขอรบริษัท ท่ี www.everland.co.th พัวขร อ                               
นรัผรทุนสัมหันธ์ > ขรอมแผส าพรับลแร ถือพุรน > พนัรสือเชิญทระชุมลแร ถือพุรน ยัง้แต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่  20 
มกราคม 2565 
 
 ารึเรียนมาเห่ือนทรมทราบ 
                               ขอูสมรความนบัถือ    
                                                                 
 
                             (นายสวาิรัร์ นผาายะ) 
                                                         ทระธานรรรมราร 
 

http://www.everland.co.th/


 

 
หลักเกณฑ์ส ำหรับผู้ถอืหุ้นในกำรน ำเสนอวำระ 
ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2565 

 
วัตถุประสงค์ : 
เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า ผู้ ถือหุ้น                 
ทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EVER”) จึงเปิดโอกาสและ                      
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อย  ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ปี 2565                         
(“กำรประชุมฯ”) โดยจะพิจารณาวาระการประชุมฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อย่างแท้จริง ในการนี ้บริษัท จึงได้ก าหนด 
หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิส าหรับการเสนอวาระและการพิจารณาเร่ืองที่จะน าเสนอเป็นวาระการประชมุฯ ดงันี ้
 
หลักเกณฑ์ส ำหรับผู้ถอืหุ้นในกำรน ำเสนอวำระส ำหรับกำรประชุมฯ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชมุฯ ต้องมคีณุสมบตัดิงันี ้ 
1.   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัเพื่อเสนอวาระส าหรับการประชมุฯ ก็ได้  
2.   ต้องถือหุ้นของบริษัท รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นทัง้หมดของบริษัท (ไมน้่อยกวา่ 194.2 ล้านหุ้น) 
3.   ต้องถือหุ้นของบริษัท ตามจ านวนข้างต้น ในวนัที่เสนอวาระการประชุมฯ และในวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อ ก าหนดสิทธิ

เข้าร่วมประชมุฯ ของผู้ ถือหุ้น  

4.   ต้องแสดงหลกัฐานการถือหุ้นพร้อม “แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ” เช่น หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัท หลกัทรัพย์
หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ขัน้ตอนกำรพิจำรณำ  : 
1.   ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น สามารถกรอก “แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระใน กำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565” (“แบบเสนอวำระฯ”) โดยส่งแบบเสนอวาระฯ ที่ Email: info@everland.co.th  และส่ง
ต้นฉบบัท่ีลงนามแล้วพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัท ก ำหนดภำยใน วันที่ 20 มกรำคม 2565 ตามที่อยูด่งันี ้

  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท  
  บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  
  223/96 อาคารคนัทร่ีคอมเพลก็ซ์ อาคารเอ ชัน้21 ถนนสรรพาวธุ   
  แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
2.   คณะกรรมการบริษัทสงวนสทิธ์ิไมรั่บพิจารณาและไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุฯ ส าหรับเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เร่ืองที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ฉบบัท่ี)4) พ .ศ.2551 แก้ไข เพิ่มเติม1  
(2) เร่ืองที่เป็นประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  
(3) เร่ืองที่บริษัท ด าเนินการแล้ว  
(4) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษัท เว้นแตก่่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

3.   เร่ืองที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถกูบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  
โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดงักลา่ววา่เป็นวาระท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น  

4.   เร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมเหตุผล                      
การปฏิเสธ  

   
 
 
 
 
 
 
1มำตรำ  89/28  แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ฉบบัที่ 4) พ   .ศ .2551 แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท สามารถ
ปฏิเสธ เร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น  

(1)  เป็นเร่ืองที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง (เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท) 

(2)  เป็นเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติ 
ของ เร่ืองดงักลา่ว  

(3)  เป็นเร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์  
(4)  เป็นเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเร่ืองดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วย             

คะแนนเสียง น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไป
อยา่งมีนยัส าคญั จากข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน  

(5)  กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 
 
 



 

แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระ 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2565 

 
           วนัท่ี                                                         . 

ช่ือ-สกลุของผู้ เสนอ(ผู้ ถือหุ้น)                                                                                                                                                  . 
ที่อยู ่                                                                                                                                                                                    .     
                                                                                                                                                                                           .              
โทรศพัท์                                             โทรสาร                                                         Email                                                    .
จ านวนหุ้น EVER ที่ถือครอง ณ วนัท่ีเสนอ                                                 หุ้น  
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ                                                         ของหุ้นทัง้หมด ของบริษัท  
วตัถปุระสงค์        เพื่อทราบ       เพื่อพิจารณา        เพื่ออนมุตัิ  
วาระท่ีเสนอ                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                           .              
เหตผุลและรายละเอยีด                                                                                                                                                         .                                                                                                             
                                                                                                                                                                                           . 
                                                                                                                                                                                           .  
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนบัสนนุเร่ืองที่เสนอ จ านวน                                               แผน่  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น รวมทัง้หลกัฐานการถือหุ้นและ
เอกสารประกอบต่างๆ ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลกัฐานดังกล่าวเพื่อเป็นหลกัฐาน 
ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั  
 

               ลงช่ือ                                                                     ผู้ ถือหุ้น  
                               (                                                                  )  
 
 
 
หมำยเหตุ : ผู้ ถือหุ้นแนบหลกัฐานตอ่ไปนี ้

1. หลกัฐานการถือหุ้น ณ วนัที่เสนอวาระการประชมุ ได้แก่ หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาต หรือ หลกัฐานอ่ืน จากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

2. ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม 
รับรองส าเนาถกูต้อง  

3. ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลออกโดย กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์(ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) 
หรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจกระท าการดงักลา่ว (กรณีเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ) และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนังสือ เดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

4. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไข ค าน าหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วพร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  
5. กรณีเป็นผู้ ถือหุ้นหลายรายเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสาร 1-4ของ ผู้ ถือหุ้นแต่ละ

รายด้วย 



 

 
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบตัิที่ดีตาม “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน”และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า                
ผู้ ถือหุ้น  ทกุรายได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนับริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)(“บริษัท”หรือ “EVER”) จึงเห็นควรเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2565                       

(“การประชุมฯ”) โดยบริษัท ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิส าหรับพิจารณา ดงันี ้
 

หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ถอืหุ้นในการน าเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
1. เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวของบริษัท ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท (ไมน้่อยกวา่ 194.2 

ล้านหุ้น)  
2. ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามจ านวนท่ี

ก าหนดข้างต้น ณ วนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทและวนัปิด สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อ
ก าหนดสทิธิเข้าร่วมประชมุฯ  

3. ต้องแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เชน่ หนงัสอืรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นๆ จากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD)  

4. บคุคลที่ถกูเสนอช่ือเพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ต้องมคีณุสมบตัิดงันี ้
(1) มีคณุสมบตัถิกูต้อง และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และ ตลาด 

หลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(2) มีความรู้ ความสามารถ มีประวตักิารท างานท่ีดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสตัย์                   

มีคณุธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชมุคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ และไมไ่ด้จ ากดัเพศของบคุคล               

ที่จะเสนอเข้ามาเป็นกรรมการ ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั  
(3) มีความรู้ความสามารถในหนึง่หรือมากกวา่หนึง่ด้านท่ีส าคญั ที่สร้างคณุประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัท ได้แก่ 

 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ของบริษัท เช่น ด้านบญัชี การเงิน การวางกลยทุธ์และแผนธุรกิจ เป็นต้น 

  สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุเหมาะสม มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์                
มีการเตรียมตวัเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีสว่นร่วมในการประชุมสามารถแสดงความ
คิดเห็น   

 การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
  (4) ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นซึง่หากนบัรวมกบัการเป็นกรรมการของบริษัท ด้วยแล้ว 
  เกิน 5 บริษัท  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่กลา่วข้างต้น จะต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ 
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท”  

6. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท สามารถสง่เอกสารทัง้หมดมายงับริษัท
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ Email:  info@everland.co.th และน าสง่ต้นฉบบัที่ลงนามแล้ว พร้อมทัง้เอกสาร
หลกัฐานมาที่บริษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 ตามรายละเอียดด้านลา่งนี ้

  ประธานคณะกรรมการบริษัท  
  บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  
  223/96 อาคารคนัทร่ีคอมเพลก็ซ์ อาคารเอ ชัน้21 ถนนสรรพาวธุ   
  แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  

7. บริษัทจะกลัน่กรองบุคคลที่ถูกเสนอช่ือเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในเบือ้งต้น ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุม 
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565  

8. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบ พร้อมชีแ้จงเหตุผลผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท                         
ที่ www.everland.co.th และ/หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม และ การตัดสินของบริษัท ให้ถอืเป็นที่สิน้สุด  

 

ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท จะต้องส่งเอกสารประกอบดังนี ้ 
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก 

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือส าเนาใบหุ้น พร้อมลง
นาม รับรองในเอกสาร  

2. ถือหุ้ นที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น 
ชาวตา่งชาติ) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

3. ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส านาหนงัสือรับรองนิติบคุคลออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   
(ออกไมเ่กิน 3เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจกระท าการดงักลา่ว (กรณีเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ) และส าเนา 
บตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสอืเดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ได้ลงช่ือใน 
“แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

4. ผู้ ถือหุ้นที่มีการแก้ไข ค าน าหน้าช่ือ / ช่ือ / ช่ือสกุล จะต้องแนบหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรอง 
ส าเนาถกูต้อง  

5. เอกสารอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การพิจารณาคดัเลอืก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.everland.co.th/


 
 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 

 

1.   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                                                               . 
       เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EVER”)  

       ที่อยู ่เลขท่ี                             ซอย                                ถนน                                  แขวง                                                 .         
       เขต                                       จงัหวดั                                              รหสัไปรษณีย์                                                            . 
       โทรศพัท์                                                         E-mail                                                                                                    .                                         
2.   ณ วนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าถือหุ้นของ EVER จ านวน                                     หุ้น  
       คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ                                   ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท  
3.    ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                         อาย ุ                 ปี     
        เพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ซึง่บคุคลดงักลา่ว มีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน และไมม่ีคณุลกัษณะต้องห้าม   
        ตามหลกัเกณฑ์ ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ข้าพเจ้าเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการ     
        พิจารณาคณุสมบตัิ ได้แก่ ประวตัิการศกึษาและประวตัิการท างาน และเอกสารประกอบ เพิ่มเติม โดยเอกสารทกุฉบบัได้ 

        ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องครบถ้วนทกุหน้า จ านวน                        แผน่  
 

        ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความ, ข้อมลู พร้อมทัง้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทกุฉบบัเป็นความจริง และ   
ถกูต้องทกุประการ พร้อมยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมลูหรือหลกัฐานดงักลา่วได้  

 

เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนี ้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั  
 

                ลงช่ือ                                                               ผู้ ถือหุ้น 

            (                                                             )  

                                                                                 วนัท่ี                                                                  . 

 

4.     ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                เป็นบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ข้าพเจ้ายินยอม และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบตัิครบถ้วน และไม่มี ลกัษณะ 
ต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์การน าเสนอบคุคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท และรับรองว่า ข้อความ ข้อมลู พร้อมทัง้
หลกัฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาทกุฉบบัเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ  

 

                ลงช่ือ                                                               บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

            (                                                             )  

                                                                                 วนัท่ี                                                                 . 
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