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วันที่ 15 ธันวาคม 2564
เรี ยน
เรื่ อร

รรรมรารูผะลแรามั ราร
ยผามพผัรทรัหย์ูพัรทระเทดาทย
รารเสนอวาระรารทระชุมสามัญลแรถือพุรน ทระาาที 2565 ูผะชื่อรรรมรารผัวรพนร า

เหื่อใพร เท็ นาทยามรารรารับมแูผริารารที่มีขอรบริ ษัทามทะเบียน บริ ษัท เอเวอร์ ูผนม์ าารัม (มพาชน) (“บริ ษัท” พรื อ EVER)
ขอเชิญลแรถือพุรนเสนอวาระสาพรับรารทระชุมสามัญลแรถือพุรนทระาาที 2565 ูผะเสนอชื่อบุคคผที่มีคณ
ุ สมบัยิเพมาะสม เหื่อรับรารหิาารณา
เผื อ รยัร้ เท็ นรรรมรารขอรบริ ษั ท ยามพผั ร เรณฑ์ ที่ ร าพนม ซึ่ร ามร เ ลยูหรั บ นเว็ บ าซย์ ข อรบริ ษั ท ที่ www.everland.co.th พัว ขร อ
นัรผรทุนสัมหันธ์ > ขร อมแผสาพรั บลแรถือพุรน > พนัรสือเชิญทระชุมลแรถือพุรน ยัง้ แต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็ นต้ นไป จนถึงวันที่ 20
มกราคม 2565
าึรเรี ยนมาเหื่อนทรมทราบ
ขอูสมรความนับถือ

(นายสวิารั ร์ นผาายะ)
ทระธานรรรมราร

หลักเกณฑ์ สำหรับผู้ถอื หุ้นในกำรนำเสนอวำระ
สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2565
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็ นข้ อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของบริ ษัทจดทะเบียน” เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า ผู้ถือหุ้น
ทุกรายได้ รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “EVER”) จึงเปิ ดโอกาสและ
อ านวยความสะดวกแก่ ผ้ ูถื อ หุ้ นส่ว นน้ อย ในการเสนอวาระการประชุ ม ล่ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ปี 2565
(“กำรประชุ มฯ”) โดยจะพิจารณาวาระการประชุมฯ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท อย่างแท้ จริ ง ในการนี ้ บริ ษัท จึงได้ กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิสาหรับการเสนอวาระและการพิจารณาเรื่ องที่จะนาเสนอเป็ นวาระการประชุมฯ ดังนี ้
หลักเกณฑ์ สำหรับผู้ถอื หุ้นในกำรนำเสนอวำระสำหรับกำรประชุมฯ
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1. เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันเพื่อเสนอวาระสาหรับการประชุมฯ ก็ได้
2. ต้ องถือหุ้นของบริ ษัท รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท (ไม่น้อยกว่า 194.2 ล้ านหุ้น)
3. ต้ องถือหุ้นของบริ ษัท ตามจานวนข้ างต้ น ในวันที่เสนอวาระการประชุมฯ และในวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ กาหนดสิทธิ
เข้ าร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น
4. ต้ องแสดงหลักฐานการถือหุ้นพร้ อม “แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ” เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัท หลักทรัพย์
หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ขัน้ ตอนกำรพิจำรณำ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้ น สามารถกรอก “แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระใน กำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (“แบบเสนอวำระฯ”) โดยส่งแบบเสนอวาระฯ ที่ Email: info@everland.co.th และส่ง
ต้ นฉบับที่ลงนามแล้ วพร้ อมเอกสารหลักฐานที่บริ ษัท กำหนดภำยใน วันที่ 20 มกรำคม 2565 ตามที่อยูด่ งั นี ้
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
223/96 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน21
้ ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2. คณะกรรมการบริ ษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมฯ สาหรับเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่)4) พ .ศ.2551 แก้ ไข เพิ่มเติม1
(2) เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่ องที่บริ ษัท ดาเนินการแล้ ว
(4) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัท เว้ นแต่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. เรื่ องที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการจะให้ ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็ นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
4. เรื่ องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะถูกแจ้ งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเหตุผล
การปฏิเสธ

1

มำตรำ 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ .ศ.2551 แก้ ไขเพิ่มเติม กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท สามารถ
ปฏิเสธ เรื่องดังต่อไปนี ้เป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) เป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดในวรรคหนึ่ง (เป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
จานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท)
(2) เป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้ อเท็จจริงที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับ ความไม่ปกติ
ของ เรื่องดังกล่าว
(3) เป็ นเรื่องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็ นเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแล้ ว ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่ องดังกล่า วได้ รับมติส นับสนุนด้ ว ย
คะแนนเสียง น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในการนาเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนยั สาคัญ จากข้ อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระ
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2565
วันที่
ชื่อ-สกุลของผู้เสนอ(ผู้ถือหุ้น)
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
จานวนหุ้น EVER ที่ถือครอง ณ วันที่เสนอ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบ
เพื่อพิจารณา
วาระที่เสนอ

Email

.
.
.
.
.

หุ้น
ของหุ้นทังหมด
้
ของบริษัท
เพื่ออนุมตั ิ
.
.
.
.
.

เหตุผลและรายละเอียด

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนเรื่ องที่เสนอ จานวน

แผ่น

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทังหลั
้ กฐานการถือหุ้นและ
เอกสารประกอบต่างๆ ถูกต้ องทุกประการ และยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวเพื่อเป็ นหลักฐาน
ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ
(

ผู้ถือหุ้น
)

หมำยเหตุ : ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานต่อไปนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม ได้ แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาต หรื อ หลักฐานอื่น จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์(ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน)
หรือหน่วยงานอื่นที่มีอานาจกระทาการดังกล่าว (กรณีเป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศ) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือ เดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไข คานาหน้ าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
5. กรณีเป็ นผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้ อมแนบเอกสาร 1-4ของ ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายด้ วย

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีตาม “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน”และเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า
ผู้ถือหุ้น ทุกรายได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)(“บริ ษัท”หรื อ “EVER”) จึงเห็นควรเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ นกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2565
(“การประชุมฯ”) โดยบริ ษัท ได้ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิสาหรับพิจารณา ดังนี ้
หลักเกณฑ์ สาหรับผู้ถอื หุ้นในการนาเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
1. เป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริ ษัท ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท (ไม่น้อยกว่า 194.2
ล้ านหุ้น)
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามจานวนที่
กาหนดข้ างต้ น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทและวันปิ ด สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
กาหนดสิทธิเข้ าร่วมประชุมฯ
3. ต้ องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นๆ จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
4. บุคคลที่ถกู เสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ อง และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง รวมถึงการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษัท
(2) มีความรู้ ความสามารถ มีประวัตกิ ารทางานที่ดี มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้ วยความซื่อสัตย์
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และสามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ และไม่ได้ จากัดเพศของบุคคล
ที่จะเสนอเข้ ามาเป็ นกรรมการ ทังนี
้ ้โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
(3) มีความรู้ ความสามารถในหนึง่ หรื อมากกว่าหนึง่ ด้ านที่สาคัญ ที่สร้ างคุณประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริ ษัท ได้ แก่
 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเี่ ป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ของบริ ษัท เช่น ด้ านบัญชี การเงิน การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เป็ นต้ น
 สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้ อย่างเต็มที่ มีอายุเหมาะสม มีสขุ ภาพร่ างกายแข็งแรง และจิ ตใจที่สมบูรณ์
มีการเตรี ยมตัวเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมเป็ นอย่างดี มีสว่ นร่ วมในการประชุมสามารถแสดงความ
คิดเห็น
 การกากับดูแลกิจการที่ดี
(4) ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นซึง่ หากนับรวมกับการเป็ นกรรมการของบริ ษัท ด้ วยแล้ ว
เกิน 5 บริ ษัท

5.
6.

7.

8.

ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้ างต้ น จะต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท”
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท สามารถส่งเอกสารทังหมดมายั
้
งบริ ษัท
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ Email: info@everland.co.th และนาส่งต้ นฉบับที่ลงนามแล้ ว พร้ อมทังเอกสาร
้
หลักฐานมาที่บริ ษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 ตามรายละเอียดด้ านล่างนี ้
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
223/96 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
บริ ษัทจะกลัน่ กรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรั บการคัดเลือกเป็ นกรรมการในเบื ้องต้ น ก่อนที่จะเสนอเข้ าที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บุค คลที่ ไม่ผ่า นความเห็ น ชอบ บริ ษั ท จะแจ้ ง ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทราบ พร้ อมชี แ้ จงเหตุผลผ่า นทางเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท
ที่ www.everland.co.th และ/หรื อช่องทางอื่นที่เหมาะสม และ การตัดสินของบริษัท ให้ ถอื เป็ นที่สนิ ้ สุด

ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท จะต้ องส่ งเอกสารประกอบดังนี ้
1. ผู้ถื อ หุ้นต้ อ งแนบหลัก ฐานการถื อ ครองหุ้น ได้ แ ก่ หนัง สื อ รั บรองจากบริ ษั ทหลัก ทรั พย์ หรื อ บริ ษั ท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ( TSD) หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET) หรื อสาเนาใบหุ้น พร้ อมลง
นาม รับรองในเอกสาร
2. ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ นบุ ค คลธรรมดา ต้ อ งแนบส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ ส าเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่างชาติ) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ องแนบสานาหนังสือรั บรองนิติบค
ุ คลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(ออกไม่เกิน 3เดือน) หรื อหน่วยงานอื่นที่มีอานาจกระทาการดังกล่าว (กรณีเป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศ) และสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ได้ ลงชื่อใน
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท” พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ผู้ถือหุ้นที่มีการแก้ ไข คานาหน้ าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้ องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้ อมทังรั
้ บรอง
สาเนาถูกต้ อง
5. เอกสารอื่นๆ ที่จาเป็ นต่อการพิจารณาคัดเลือก

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565
1.

2.

3.

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)
.
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “EVER”)
ที่อยู่ เลขที่
ซอย
ถนน
แขวง
.
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
โทรศัพท์
E-mail
.
ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าถือหุ้นของ EVER จานวน
หุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท
ข้ าพเจ้ าประสงค์จะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว)
อายุ
ปี
เพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ซึง่ บุคคลดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน และไม่มีคณ
ุ ลักษณะต้ องห้ าม
ตามหลักเกณฑ์ ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ข้าพเจ้ าเสนอชื่อ พร้ อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทางาน และเอกสารประกอบ เพิ่มเติม โดยเอกสารทุกฉบับได้
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนทุกหน้ า จานวน
แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความ, ข้ อมูล พร้ อมทังหลั
้ กฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับเป็ นความจริง และ
ถูกต้ องทุกประการ พร้ อมยินยอมให้ บริ ษัท เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อหลักฐานดังกล่าวได้
เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น
(

วันที่
4.

)
.

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)
เป็ นบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ ายินยอม และขอรับรองว่าข้ าพเจ้ ามีคุณสมบัติครบถ้ วน และไม่มี ลักษณะ
ต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์การนาเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท และรับรองว่า ข้ อความ ข้ อมูล พร้ อมทัง้
หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับเป็ นความจริ งและถูกต้ องทุกประการ
ลงชื่อ

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(

วันที่

)
.

