การเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
1. วัตถุประสงค
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของผูถือหุนและเพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ไดกําหนดใหกอนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่ผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแก บริษัท
ฯ เพื่อ พิ จารณาบรรจุ เป น วาระการประชุ มสามั ญผู ถื อหุ น และเสนอชื่ อบุ ค คลเพื่อ การสรรหาและเลื อกตั้ งเป น กรรมการตาม
หลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด
2. คุณสมบัติของผูถือหุน
คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถือหุน หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ผูถือหุนของบริษัทฯ ที่ประสงคจะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ตองถือหุนไมนอย
กวารอยละ 0.05 ของหุนบริษัทฯ ที่ชําระแลวทั้งหมด โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ไดและเปนการถือหุน
อยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน
3. หลักเกณฑใหสิทธิผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
3.1 เพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมบรรจุเรื่องดังตอไปนี้เปนวาระ
การประชุม
(1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
(2) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได
(3) เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมาและไดรับมติสนับสนุนดวย
เสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
(4) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวน ใหขอมูล หรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือ
เสนอมาไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด
(5) เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
(6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถือหุนนั้นมีขอความที่ไมตรงตามความเปนจริงหรือมีขอความ
คลุมเครือ
(7) เรื่องที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายอยางมีนัยสําคัญ
ตอผูถือหุนโดยรวม
(8) เรื่อ งที่ขั ดกับ กฎหมาย ขอ บังคั บทางการ หนวยงานที่กํา กับดู แลหรือหนวยงานที่เกี่ ยวข อง หรือ ไมเ ปนไปตาม
วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ
(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุนและบริษัทฯ ไดดําเนินการกําหนด
เปนวาระการประชุมทุกครั้ง
(10) เรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว
(11) เรื่องที่ซ้ํากับเรื่องที่ไดเสนอมากอนแลว
3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 นั้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม โดยกรอก
รายละเอียดใน “แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555” พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของอยา ง
ครบถวนและสมบูรณ และสงถึงเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 ตามที่อยูดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10120
(2) ในกรณี ที่ ผู ถื อ หุ น หลายรายรวมกั น และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามข อ 2 เสนอระเบี ย บวาระการประชุ มต อ
คณะกรรมการ ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจํา ป
2555” ใหครบถวนพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน และผูถือหุนรายที่ 2 เปนตนไปกรอกขอมูลเฉพาะในสวนที่ (1) และ (2) ของ “แบบ
ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555” ใหครบถวนและลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกรายแลว
รวบรวม “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555” และหลักฐานการถือหุนพรอมเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกันเสนอตอคณะกรรมการ หรืออาจสงเรื่องอยางไมเปนทางการกอนสง
ตนฉบับตาม 3.2 (1) ได
(3) ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกวา
1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนตองจัดทํา “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555” 1 แบบ ตอ
ระเบียบวาระ พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานใหครบถวน หรืออาจสงเรื่องอยางไมเปนทางการกอนสงตนฉบับตาม 3.2 (1) ได
(4) คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถือหุนเสนอกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจาณา
และบริษัทฯ จะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2555 โดยเรื่องที่ผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเปนวาระการประชุมในหนังสือบอกกลาวการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2555 พรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการตอไป
4. หลักเกณฑ การใหสิทธิ ผูถือหุน เสนอชื่อบุคคลเพื่ อเข ารั บการพิจ ารณาเลือกตั้ งเปน กรรมการในการประชุมสามัญ ผูถื อหุ น
ประจําป 2555
4.1 บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการ จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(1) มีอายุไมเกิน 70 ปบริบูรณ
(2) มีคุณ สมบั ติถู กตอ งและไมมีลั กษณะต องห ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจํ ากัด , กฎหมายหลัก ทรั พยแ ละตลาด
หลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(3) มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย (Duty of
Care and Duty of Loyalty) สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ
สามารถเขา ประชุมคณะกรรมการอยางสม่ํา เสมอ มีก ารเตรี ยมตั วเป นการล วงหนาก อนการประชุมเปนอยา งดี มีส วนร วมที่
สรางสรรคในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือเปนนักธุรกิจที่มี
ชื่อเสียง ประวัติการทํางาน และจริยธรรมที่ดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม
(4) ไมดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน
4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 นั้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการได
โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555” พรอม
แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ และขอใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อกรอก “แบบขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555” พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของอยางครบถวนและสมบูรณ
ดังนี้

(1.1) แบบขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555
(1.2) เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษา และประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae)
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
(1.3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)
และสงถึงเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 ตามที่อยูดังนี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10120
(2) ในกรณี ที่ ผู ถื อ หุ น หลายรายรวมกั น และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามข อ 2 เสนอบุ ค คลเพื่ อ เป น กรรมการต อ
คณะกรรมการ ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555” ใหครบถวนพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานและผูถือหุนรายที่ 2 เปนตนไปกรอกขอมูลเฉพาะ
ในสวนที่ (1) ของ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2555” ใหครบถวนและลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกรายแลวรวบรวมหลักฐานการถือหุนของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกันเสนอตอ
คณะกรรมการ หรืออาจสงเรื่องอยางไมเปนทางการกอนสงตนฉบับตาม 4.2 (1) ก็ได
(3) ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 เสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการมากกวา 1
คน ผูถือหุนตองจัดทํา “แบบขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2555” 1 แบบ ตอกรรมการ 1 คน พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานใหครบถวน และแนบหลักฐานตาม 4.2 (1) (1.1) –
(1.3) ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทุกคนดวย หรืออาจสงเรื่องอยางไมเปนทางการกอนสงตนฉบับไดตาม 4.2 (1)
(4) บริษัทฯ จะพิจ ารณารายชื่อ บุคคลที่มีผูถือหุ นเสนอ พรอ มเอกสารหลัก ฐานที่เกี่ยวข องที่ครบถวน ถูกตอง และมี
ขอมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกลั่นกรอง คัดเลือก เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและบริษัทฯ
จะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2555. ตอไป

แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว
เปนผูถือหุนของ บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) จํานวน
อยูบานเลขที่
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน

หุน
ตําบล/แขวง
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
E-mail (ถามี)

(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
เรื่อง
(3) โดยมีขอเสนอเพื่อพิจารณา
และมีขอมูลประกอบที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณา (เชน ขอเท็จจริง หรือเหตุผลเปนตน)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน
แผน
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบเสนอฯนี้ หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตองทุกประการ และ
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญดังนี้
(
วันที่

ผูถือหุน
)

หมายเหตุ 1. ผู ถื อ หุ น ต อ งแนบหลั ก ฐานการถื อ หุ น ได แ ก หนั งสื อ รั บ รองจากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ห รื อ หลั ก ฐานอื่ น จากตลาด
หลั ก ทรั พ ย ฯ และในกรณี ที่ ผู ถื อหุ น เป น นิ ติบุ ค คลจะต อ งแนบสํา เนาหนั งสื อ รับ รองนิ ติบุ ค คลและสํ า เนาบั ตร
ประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงชื่อไวในแบบเสนอ
ระเบียบวาระฯ นี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
2. ตนฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระฯ นี้ จะตองสงถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
3. ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบเสนอระเบียบวาระฯ นี้ และลง
ชื่อไวเปนหลักฐานทุกรายและรวบรวมกันเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ 3.2 (2)
4. ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกวา 1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนตองจัดทําแบบเสนอ
ระเบียบวาระฯ 1 แบบตอ 1 ระเบียบวาระและรวบรวมกันเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ 3.2 (3)
5. กรณี ผูถือ หุนมี การแกไ ขคํา นําหนาชื่ อ ชื่ อสกุ ล จะตอ งแนบสํา เนาหลัก ฐานการเปลี่ ยนแปลงดังกลาว พร อมทั ้ ง
รับรองสําเนาถูกตอง
6. บริษัทฯ ขอตัดสิทธิผูถือหุนที่ใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัติไม
ครบถวน

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว
เปนผูถือหุนของ บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) จํานวน
อยูบานเลขที่
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน

หุน
ตําบล/แขวง
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
E-mail (ถามี)

(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว /
อายุ
ป เปนกรรมการ บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม
หลักเกณฑของบริษัทและมีหลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาดาน
คุณสมบัติ ไดแก การศึกษา ประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนาจํานวน
แผน
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบเสนอฯนี้ หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตองทุกประการ และ
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญดังนี้
(
วันที่

ผูถือหุน
)

หมายเหตุ 1. ผู ถื อ หุ น ต อ งแนบหลั ก ฐานการถื อ หุ น ได แ ก หนั งสื อ รั บ รองจากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ห รื อ หลั ก ฐานอื่ น จากตลาด
หลั ก ทรั พ ย ฯ และในกรณี ที่ ผู ถื อหุ น เป น นิ ติบุ ค คลจะต อ งแนบสํา เนาหนั งสื อ รับ รองนิ ติบุ ค คลและสํ า เนาบั ตร
ประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงชื่อไวในแบบเสนอ
ระเบียบวาระฯ นี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
2. ตนฉบับของแบบขอเสนอชื่อบุคคลฯ นี้ จะตองสงถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
3. ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบขอเสนอชื่อบุคคลฯ
นี้ และลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกรายและรวบรวมกันเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑขอ 4.2 (2)
4. ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการมากกวา 1 ราย ผูถือหุนตองจัดทําแบบขอ
เสนอชื่อบุคคลฯ 1 แบบตอกรรมกรร 1 คน และรวบรวมกันเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑขอ 4.2 (3)
5. กรณี ผูถือ หุนมี การแกไ ขคํา นําหนาชื่ อ ชื่ อสกุ ล จะตอ งแนบสํา เนาหลัก ฐานการเปลี่ ยนแปลงดังกลาว พร อมทั ้ ง
รับรองสําเนาถูกตอง
6. บริษัทฯ ขอตัดสิทธิผูถือหุนที่ใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือมีคุณสมบัติไม
ครบถวน หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือมีลักษณะตองหาม

แบบขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555

สําหรับติดรูปสี
ขนาด 2 นิ้ว

1. ขอมูลทั่วไปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
(1) ชือ่ – ชื่อสกุล (ภาษาไทย)
(ชื่อสกุลเดิม
(ภาษาอังกฤษ)
(2) วัน/เดือน/ปเกิด
อายุ
ป
(3) สัญชาติ
(4) สุขภาพ [ ] แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่กรรมการได [ ] ไมแข็งแรงพอที่จะปฏิบัติหนาที่กรรมการได
(โปรดแนบใบรับรองแพทยยอนหลังไมเกิน 6 เดือน)
(5) สถานภาพการสมรส [ ] โสด [ ] สมรส [ ] หยาราง
(6) คูสมรสชื่อ
(ชือ่ สกุลเดิม
(7) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร
ชื่อบุตร

2. ที่อยูปจจุบัน
(1) ที่อยูสถานประกอบธุรกิจ

(2) ที่อยูสถานที่พักอาศัย

วัน / เดือน / ป
เกิด

ชื่อสถานประกอบธุรกิจ
เลขที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
เลขที่
ตําบล/แขวง
จังหวัด

อายุ (ป)

สถานที่ทํางาน

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท

ตรอก/ซอย

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท

(3) ที่อยูในตางประเทศ (กรณีบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยใหระบุที่อยูที่ติดตอไดในตางประเทศ)

)

)

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ
(1) คุณวุฒิการศึกษา
ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ปที่สําเร็จ

(2) หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวของกับการเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียน/สถาบันการเงิน
ชื่อหลักสูตร

ผูจัดหลักสูตร

ปที่เขารวม

4. ประสบการณการทํางานจนถึงปจจุบัน
ตั้งแต พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ชื่อสถานที่ทํางาน

ประเภทธุรกิจ

ตําแหนงงาน

5. หนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงงานปจจุบัน

6. การถือหุนใน บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ณ วันที่
ถือหุนสามัญ
หุน
คูสมรส ถือหุนสามัญ
หุน
บุตรทีย่ ังไมบรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ
(2) ชื่อ

(วันที่ไดรับการเสนอชื่อ)

ถือหุนสามัญ
ถือหุนสามัญ

หุน
หุน

7. ธุรกิจที่เกี่ยวของกับตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ชื่อธุรกิจ

____________________
____________________
____________________

ประเภทธุรกิจ

ผูเกี่ยวของ

___________________ _______________
___________________ _______________
___________________ _______________

รอยละ ตําแหนงงานใน
ตั้งแตป
ของ
ธุรกิจที่เกี่ยวของ
หุนที่ถือ
______ ______________ _________
______ ______________ _________
______ ______________ _________

หมายเหตุ: สําหรับทุกธุรกิจที่เปนกรรมการหรือผูบริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุนเกินกวารอยละ 0.5 ของหุนที่ไดจําหนาย
แลวของธุรกิจนั้น
8. ประวัติการฟองรองหรือถูกฟองรองดําเนินคดี (เวนแตความผิดลหุโทษ)
ศาล

สถานะ
คดี
ขอหาหรือฐาน
ทุนทรัพย
เลขที่คดี
(โจทก/จําเลย/ (แพง/อาญา/
ความผิด
ผูรอง)
ลมละลาย)
____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ___________
____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ___________

ผลคดี

___________
___________

9. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ (ขอใดจัดหาไมได ใหระบุเหตุผลดวย)
(1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(3) สําเนาทะเบียนบาน
(4) หลักฐานแสดงการชําระภาษีเงินไดในปที่ผานมา
(5) หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทํางานปจจุบันหรือลาสุด
(6) สําเนาหนังสือตรวจคนเขาเมือง/สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางประเทศ)
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/
)
ตกลงให เ สนอชื่ อ
และขอมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท และขอรับรองวารายละเอียดในแบบขอมูลขางตน
นี้ถูก ตองครบถวน และเอกสารประกอบที่ยื่ นมาพรอ มนี้เ ปนความจริ งทุก ประการ และยิน ยอมใหบ ริษัท ฯ เปดเผยข อมูล หรื อ
เอกสารประกอบดังกลาวได

ลงชื่อ
(
วันที่

บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
)

