หลักเกณฑ์ การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุ ม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการพิจ ารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
27 กันยายน 2561
บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระ
การประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรั บการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัท สาหรั บ
การประชุมสามัญประจาปี 2562 ที่บริ ษัทจะจัดขึ ้นภายในเดือนเมษายน 2562
เพื่อ ให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายได้ รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ร่วมพิจารณาเรื่ อง
สาคัญของบริ ษัท อันเป็ นส่วนหนึง่ ของการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท บริ ษัทขอเปิ ดรับการเสนอเรื่ องดังกล่าว
ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2561 ทั ้งนี ้คณะกรรมการบริ ษัท สงวนสิทธิ์ พิจารณาวาระที่
เหมาะสม เห็นว่าเป็ นประโยชน์กับบริ ษัท และผู้ถือหุ้น และจะบรรจุเป็ นวาระเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
โดยมีหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด ดังต่อไปนี ้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิ ธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัท จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั ้งหมดของบริ ษัทฯ (คิดเป็ น 2,772,143 หุ้น) โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ไ ด้
และ
1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรั บรองจากบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้ น
2. หลักเกณฑ์ การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
2.1 เรื่ องที่บริ ษัทฯ จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ
(2) เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริ ษัทฯ จะดาเนินการได้
(3) เรื่ องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุน
ด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั ้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริ งในเรื่ องนั ้น
ยังไม่เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(4) เรื่ อ งที่เสนอโดยผู้ถือ หุ้น ที่มีคุณ สมบัติไ ม่ครบถ้ วน ให้ ข้อ มูลหรื อ เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน ไม่
เพียงพอ หรื อ เสนอมาไม่ทนั ภายในระเวลาที่กาหนด

(5) เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
(6) เรื่ อ งที่เสนอ หรื อ หลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือ หุ้นนัน้ มีความไม่ตรงตามความจริ ง หรื อ มี
ข้ อความคลุมเครื อ
(7) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(8) เรื่ อ งที่ ขัด กับ กฎหมาย ประกาศ ข้ อ บัง คับ กฎและระเบีย บต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัทฯ หรื อเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
(9) เรื่ องซึ่งตามปกติกฎหมายกาหนดให้ ต้อ งได้ รั บการพิจารณาจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และบริ ษัทฯ ได้
ดาเนินการกาหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
(10) เรื่ องที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว
2.2 ขั ้นตอนการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. ต้ องกรอกข้ อมูลใน “ ใบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม ฯ ” (“แบบ ก.”) ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงลายมือชื่อ และหากเป็ นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้น
มากกว่าหนึง่ ราย ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน “แบบ ก.” พร้ อมทั ้งลงลายมือ
ชื่อและรวมเป็ นชุดเดียวกัน
(2) จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานที่จะต้ องจัดส่งให้ บริ ษัทฯ พร้ อมกับ “ ใบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมฯ ” (“แบบ ก.”) ดังนี ้
(ก) หลักฐานการถือ หุ้น ได้ แก่ หนังสือ รั บรองจากบริ ษั ทหลัก ทรั พย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(ข) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ ใบขับขี่ หรื อ หนัง สือ
เดินทาง หรื อใบต่างด้ าว ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้ อมทั ้งลงนามรับรองความถูกต้ อง
(ค) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
- สาเนาหนังสือรั บรองของนิติบุคคลอายุไม่เ กิน 3 เดือน ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดยผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อของนิติบคุ คลนั ้น ๆ
- สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ ใบขับขี่ หรื อ หนัง สือ
เดินทาง หรื อใบต่างด้ าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้ อมทั ้งลง
นามรับรองความถูกต้ อง
(3) นาส่ง “ ใบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมฯ ” (“แบบ ก.”) พร้ อมเอกสารหลักฐานที่บริ ษั ทฯ
กาหนดอย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ www.ecl.co.th และ
จัดส่งต้ นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยัง :-

เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน)
976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริ มคลองสามเสน
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ทั ้งนี ้เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูล และหลักฐานประกอบดังกล่าวข้ างต้ นก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริ ษัทฯ จะแจ้ งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็ นวาระที่
ก าหนดโดยผู้ ถื อ หุ้ น ทั ง้ นี ใ้ นกรณี ที่ ค ณะกรรมการปฏิ เ สธการรั บ เรื่ อ งที่ เ สนอโดยผู้ ถื อ หุ้ น
คณะกรรมการบริ ษัทจะชี ้แจงเหตุผลให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
3. หลักเกณฑ์ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
3.1 ผู้ถือ หุ้นที่มีคุณ สมบัติครบถ้ วนตาม ข้ อ 1. สามารถเสนอชื่อ บุคคลเพื่อ รั บการพิจารณาเลือ กตัง้ เป็ น
กรรมการได้ โดยต้ อ งกรอกข้ อมูลใน “ ใบเสนอชื่อ บุคคลเพื่อ รั บการพิจารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการ ”
(“แบบ ข.”) ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงลายมือชื่อ และหากเป็ นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึง่ ราย ให้
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายกรอกรายละเอียดของตน พร้ อมทั ้งลงลายมือชื่อและรวมเป็ นชุดเดียวกัน
3.2 ดาเนินการให้ บคุ คลที่ได้ รับการเสนอชื่อกรอกข้ อมูลใน “ แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรั บ
การพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ ” (“แบบ ค.”) ให้ ครบถ้ วน พร้ อมทั ้งลงลายมือชื่อ
3.3 จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานที่จะต้ องจัดส่งให้ บริ ษัทฯ ตามที่ระบุในข้ อ 2.2 (2) ข้ างต้ นให้ ครบถ้ วน พร้ อม
ทั ้งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้ แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง และประวัติการทางาน (Curriculum Vitae) ของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
3.4 นาส่ง “ แบบ ข.” และ “ แบบ ค.” พร้ อมเอกสารหลักฐานที่บริ ษัทฯ กาหนดอย่างไม่เป็ น ทางการก่อนได้
โดยทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-mail) ที่ www.ecl.co.th และจั ด ส่ ง ต้ นฉบับ โดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนไปยัง :
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน)
976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริ มคลองสามเสน
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ทั ้งนี ้เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองก่อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการ บริ ษัทฯ จะแจ้ งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็ นผู้ที่ไ ด้ รั บ
การเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
(แบบ ก)
(1) ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ
ที่อยู่
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................................................................................................................
................................................................................................................

โทรศัพท์

................................................................................................................

โทรสาร

.......................................... อี-เมล์ ...........................................................

(2) จานวนหุ้น ECL ที่ถือครอง

..........................................หุ้น ณ วันที่.....................................................

(3) วาระที่เสนอ

................................................................................................................
..............................................................................................................

วัตถุประสงค์

................................................................................................................
................................................................................................................

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

ความคิดเห็น

................................................................................................................
................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................................ ผู้ถือหุ้น
(

)

วันที่ ..............................................................
หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี ้
1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรั บรองจากบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อ
หนังสือเดินทาง หรื อใบต่างด้ าว ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองความถูกต้ อง
ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
โดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิ ติบุค คลนัน้ ๆ และสาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ
ใบขับขี่ หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อใบต่างด้ าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้ อมทัง้ ลงนาม
รับรองความถูกต้ อง
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้ องกรอกแบบ ก พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ โดย
รวบรวมเป็ นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้ บริ ษัทฯ

ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
(แบบ ข)
(1) ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ
ที่อยู่

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

โทรศัพท์

................................................................................................................

โทรสาร

.......................................... อี-เมล์ ...........................................................

(2) จานวนหุ้น ECL ที่ถือครอง

..........................................หุ้น ณ วันที.่ ....................................................

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................
เข้ ารั บการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้
ความยินยอมและรั บรองว่า ข้ อความที่ แจ้ งไว้ ใน “แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รั บการเสนอชื่อเพื่อรั บการพิจารณา
เลือกตั ้งเป็ นกรรมการ” และเอกสารหลักฐานประกอบที่ยื่นมาพร้ อมนี ้ ถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ ................................................................ ผู้ถือหุ้น
(

)

วันที่ ..............................................................
หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานดังนี ้
1.1 แบบข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
ซึง่ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อได้ กรอกข้ อมู ล
ครบถ้ วนแล้ ว พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ
1.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรั บรองจากบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.3 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อ
หนังสือเดินทาง หรื อใบต่างด้ าว ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองความถูกต้ อง
ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
โดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิ ติบุค คลนัน้ ๆ และสาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ
ใบขับขี่ หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อใบต่างด้ าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้ อมทัง้ ลงนาม
รับรองความถูกต้ อง
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้ องกรอก
แบบ ข พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ โดยรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้ บริ ษัทฯ

แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

รูปถ่าย

(แบบ ค)
(1) ชื่อ-นามสกุล

(ไทย) ................................................................................................................
(อังกฤษ)................................................................................................................

สัญชาติ

................................................................................................................

วัน/เดือน/ปี เกิด

..................................................... อายุ ......................ปี

(โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน/บัตรประจาตัวข้ าราชการ/หนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง)

................................................................................................................

ที่อยู่

................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์

............................................ โทรสาร .....................................................

อี-เมล์

................................................................................................................

อาชีพ/สถานที่ทางานปั จจุบัน ................................................................................................................
................................................................................................................
วุฒกิ ารศึกษา (โปรดแนบสาเนาหลักฐานการศึกษา พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง)
ปี
สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

.....................

...................................................................

........................................

.....................

...................................................................

..............................................

ประวัตกิ ารทางาน (โปรดแนบประวัติการทางาน (Curriculum Vitae) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง)
ปี

บริ ษัท

ตาแหน่ง

.....................

...................................................................

........................................

.....................

...................................................................

........................................

.....................

...................................................................

........................................

.....................

...................................................................

........................................

.....................

...................................................................

..............................................

จานวนหลักทรัพย์ ท่ถี ือใน ECL
หุ้นสามัญ ECL

จานวน .......................................................... หุ้น

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ECL-W2

จานวน .......................................................... หน่วย

สถานภาพการสมรส
ชื่อคู่สมรส .................................................................. ถือหุ้น ECL จานวน...................................... หุ้น
ชื่อบุตร 1. .............................................. อายุ...........ปี ถือหุ้น ECL จานวน..................................... หุ้น
2. .............................................. อายุ...........ปี ถือหุ้น ECL จานวน..................................... หุ้น
3. .............................................. อายุ...........ปี ถือหุ้น ECL จานวน..................................... หุ้น
การมีสว่ นได้ เสียทั ้งทางตรง/หรื อทางอ้ อม ในฐานะที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับ ECL
(โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรม และลักษณะส่วนได้ เสีย พร้ อมระบุมลู ค่าของรายการ)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

การถือหุ้น หรื อการเข้ าร่ วมเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วน หรื อ เป็ นกรรมการของบริ ษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ ECL
(โปรดระบุชื่อห้ างหุ้นส่วน / ชื่อบริ ษัท จานวนหุ้นที่ถือ คิดเป็ นร้ อยละของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง และประเภทธุรกิจที่ดาเนินการ)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

(2) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. รั บทราบ และให้ ความ
ยินยอมในการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ และขอรับรองว่าข้ อมูลของข้ าพเจ้ าข้ างต้ นนี ้
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้ อมนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรอง
ว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดโดยกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด
กฏหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กากับดูแลบริ ษั ท รวมทั ้ง
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ลงชื่อ ................................................................ ผู้ ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(

)

วันที่ ..............................................................

