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บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) 
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นและชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำ 

 

ข้อ 1. วตัถุประสงค์ 
บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผู้ ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตำม

หลกักำรบริหำรกิจกำรท่ีมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) ดงันัน้ก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเปิด
โอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเห็นวำ่เป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือ
หุ้นตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด  

ข้อ 2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 
ผู้ ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในกำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นและช่ือกรรมกำรล่วงหน้ำที่ปร ะสงค์จะ

เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมและหรือเสนอช่ือกรรมกำรล่วงหน้ำ ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัท โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้ และต้องถือหุ้นในวนัที่เสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมหรือเสนอช่ือกรรมกำร และ แสดงหลกัฐำนกำรถือหุ้น หนังสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือเอกสำรอื่นจำกตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

ข้อ 3. กำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุวำระกำรประชุม 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2 ของหลกัเกณฑ์นี ้สำมำรถเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ โดย 

กรอก แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (เอกสำรแนบ 1) (สว่นท้ำยของหลกัเกณฑ์นี)้ พร้อม
เอกสำรหลกัฐำนที่เก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วนสมบรูณ์สง่เป็นจดหมำยลงทะเบียนถึงบริษัท ภำยในวนัที่ 31 มกรำคม 2561 ตำมที่อยู่
ดงันี ้

เลขำนกุำรบริษัท  
บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)   
เลขที่ 1768 อำคำรไทยซมัมิท ชัน้ 24  ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทร: 02-251-8152, 02-251-8157-8 ตอ่ 212   FAX: 02-2518152, 02-251-8157-8 ตอ่ 206 

หมายเหต ุ : ผูถื้อหุน้ทีป่ระสงค์จะเสนอเร่ืองเพือ่บรรจใุนวาระการประชมุสามารถส่งส าเนาแบบเสนอเร่ืองเพือ่บรรจเุป็น
วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบ 1) พร้อมเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องอย่างครบถว้นสมบูรณ์ ตามทีก่ าหนดไวใ้นข้อ 
5.3 มาทาง E-mail: sasiporn.pa@thailuxe.com ก่อน แลว้ส่งตน้ฉบบัเอกสารดงักล่าวมาทางจดหมายลงทะเบียนภายหลงัได ้ 
กรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอวำระผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอกข้อมลูใน เอกสารแนบ 1 และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนแล้วรวบรวม
สง่เป็นชุดเดียวกนั เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปนีเ้ป็น
วำระกำรประชมุ 

(1) เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกตขิองบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัควำมไมป่กตใิน
เร่ืองดงักลำ่ว 

(2) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 
(3) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วน ตำมข้อ 2 หรือให้ข้อมลูหรือเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถ้วน ไมเ่พียงพอ 
(4) เร่ืองที่ขดักับกฎหมำย ข้อบงัคบัทำงกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกบัดูแล หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง หรือไม่เป็นไปตำม

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
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(5) เร่ืองซึง่ตำมปกติกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและบริษัทได้ด ำเนินกำรก ำหนดเป็น
วำระกำรประชมุทกุครัง้ 

(6) เร่ืองที่บริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว 
(7) เร่ืองที่ซ ำ้กบัเร่ืองที่ได้เสนอมำก่อนแล้ว 
(8) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ 
(9) กรณีอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

ข้อ 4. ขัน้ตอนกำรพิจำรณำ 
คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบภำยในเดือนมีนำคม 2561 โดยเร่ืองที่ผำ่นควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะบรรจเุป็นวำระกำรประชมุในค ำบอกกลำ่วเรียกประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

ข้อ 5. กำรเสนอชื่อกรรมกำร 
 5.1 คุณสมบตัิและลักษณะของกรรมกำร 

บคุคลที่ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมกำรต้องมีคณุสมบตัิและต้องไมม่ีลกัษณะต้องห้ำม ดงันี ้
(1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำมระมดัระวงัด้วย ควำมซื่อสตัย์ สำมำรถทุม่เท

อทุิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่ มีอำยทุี่ เหมำะสม มีสขุภำพแข็งแรงและจิตใจที่สมบรูณ์ สำมำรถเข้ำประชุมคณะกรรมกำร
อย่ำงสม ่ำเสมอ มีกำรเตรียมตวัเป็นกำรลว่งหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นอย่ำงดี มีสว่นร่วมที่สร้ำงสรรค์ในกำรประชุม มี
ควำมตรงไปตรงมำ มีควำมกล้ำหำญในกำรแสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชมุ และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจที่มีช่ือเสยีง ประวตัิ
กำรท ำงำน และจริยธรรมที่ดีงำม 

(2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด , กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

(3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ส ำคญัตอ่ธุรกิจของบริษัท  
(4) ไมค่วรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทหลำยแหง่ในขณะเดียวกนั 

5.2 ขัน้ตอนกำรเสนอชื่อกรรมกำร 
(1) ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2 ต้องจดัท ำหนงัสือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำร โดยใช้ 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (เอกสำรแนบ 2) (สว่นท้ำยของหลกัเกณฑ์นี)้ พร้อมเอกสำรหลกัฐำนที่
เก่ียวข้องอยำ่งครบถ้วนสมบรูณ์สง่เป็นจดหมำยลงทะเบียนถึงบริษัท ภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 ตำมที่อยูด่งันี ้ 
เลขำนกุำรบริษัท  
บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)  )  บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)   
เลขที่ 1768 อำคำรไทยซมัมิท ชัน้ 24  ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทร: 02-251-8152, 02-251-8157-8 ตอ่ 212   FAX: 02-2518152, 02-251-8157-8 ตอ่ 206 

หมายเหต ุ: ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อกรรมการสามารถ ส่งส าเนา แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร (เอกสำร
แนบ 2)  พร้อมเอกสารหลักฐานที่ เ กี่ ยวข้ องอ ย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่ก าหนดไว้ ในข้ อ  5.3 มาทาง  E-mail: 
sasiporn.pa@thailuxe.com ก่อน แลว้ส่งตน้ฉบบัเอกสารดงักล่าวมาทางจดหมายลงทะเบียนภายหลงัได ้ 

5.3 เอกสำรหลกัฐำนที่ต้องแนบมำพร้อมแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นและหรือ
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร  
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(1)  หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 หวัข้อคณุสมบตัิผู้ ถือหุ้นได้แก่ หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์  หรือ 
หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ หลกัฐำนอื่นจำกศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั  

(2)  หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร 
(3)  เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบตัิ ได้แก่ กำรศึกษำและ ประวตัิกำรท ำงำน (Curriculum Vitae) ของ

บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 
(4)  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อ

คณะกรรมกำรผู้ ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมลูในเอกสำรแนบ 2 ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนและผู้ ถือ
หุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูเฉพำะในสว่นที่ 1 ของเอกสำรแนบ 2 ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนทุก
รำยแล้วรวบรวมเอกสำรแนบ 2 และหลกัฐำนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรำยเป็นชดุเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมกำร
หรืออำจสง่ส ำเนำเอกสำรก่อนสง่ต้นฉบบัตำมมำภำยหลงัได้ 

(5)  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรมำกกวำ่  
คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ำเอกสำรแนบ 2 ตอ่กรรมกำร 1 คน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนให้ครบถ้วน และแนบหลกัฐำน
ตำม (1) – (3) ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทุกคนด้วย หรืออำจส่งส ำเนำเอกสำรก่อนส่งต้นฉบบั
ตำมมำภำยหลงัได้ 

5.4 เกณฑ์และขัน้ตอนกำรพิจำรณำ 
 5.4.1 หำกผู้ ถือหุ้ นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขำนุกำรบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้ นภำยในวันที่ 15 
กมุภำพนัธ์ 2561 หำกผู้ ถือหุ้นไมด่ ำเนินกำรแก้ไข เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิดเร่ือง 
 5.4.2 หำกบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมข้อ  5.1 หรือผู้ ถือหุ้นที่
เสนอช่ือกรรมกำรมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตำมข้อ 2 เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิดเร่ือง
ภำยในวนัท่ี 15 มีนำคม 2561 
 5.4.3 กรณีไม่เข้ำข่ำยตำม (5.3.1) หรือ (5.3.2) เลขำนกุำรบริษัทจะรวบรวมเสนอคณะกรรมกำรบริษัทในกำร
ประชมุเดือนกมุภำพนัธ์ 2561 
 5.4.4 คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือตำมหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท เว้นแตค่ณะกรรมบริษัทจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอื่น 
 5.4.5 บคุคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจุรำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น
พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรและบคุคลที่ไมผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบมติ
คณะกรรมกำรทนัทีหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท หรือในวนัท ำกำรถดัไปของกำรประชุมพร้อมทัง้แจ้งผำ่นช่องทำง
ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, Website ของบริษัทท่ี http://www.thailuxe.com และแจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้
ในวนัประชมุด้วย  

  

http://www.thailuxe.com/
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เอกสำรแนบ 1 
 

แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 
(1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว          

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน _____หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขท่ี ถนน  ต ำบล/แขวง   
อ ำเภอ/เขต_________________จงัหวดั____________________หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ______________________ 
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน_____________________________ E-mail (ถ้ำม)ี ____________________ _____ 

(2) ข้ำพเจ้ำมคีวำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี    
เร่ือง    

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ  

 
และมีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำ (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) ________________ 
                                                                                                                                                                           
ซึง่มเีอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน แผน่ 

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อควำมในเอกสำรแนบ 1 นี ้หลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิม่เตมิ ถกูต้องทกุประกำร 
และเพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั ดงันี ้

 
____________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
(____________________________________) 
วนัท่ี _________________________________ 

 
หมำยเหต:ุ 
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนตอ่ไปนี ้

1.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ส ำเนำใบหุ้น หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ จะต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวตำ่งชำติ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

1.3 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส ำเนำหนงัสอืรับรองนิติบคุคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง 
(กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงช่ือในแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปีนี ้พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นหลำรำยรวมกนั ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี” และ ลง
ช่ือไว้เป็นหลกัฐำนแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 
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กรุณำส่ง 
      เลขำนุกำรบริษัท 

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน)   
เลขท่ี 1768 อำคำรไทยซมัมิท ชัน้ 24  ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ  
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

                
 
                                                      (แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปี) 
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เอกสำรแนบ 2 

 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร 

 
ส่วนที่  1 : ข้อมูลผู้ถอืหุ้น 

(1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว   ________________________ เป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวน ______________________________________หุ้ น . 
อยู่บ้ำนเลขที่  _____________ ถนน _____________________________ต ำบล/แขวง________________________
อ ำเภอ/เขต _______________________________________ จงัหวดั ________________________________________
หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ_______________________หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน _________________________ 
E-mail (ถ้ำมี)______________________ 

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอช่ือนำย/นำง/นำงสำว____________________________________อำยุ ________ ปี 
เป็นกรรมกำร บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) (ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำม
หลกัเกณฑ์ของบริษัทและมีหลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ พร้อมเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ ได้แก่ กำรศึกษำและประวตัิกำรท ำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองควำม
ถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน________________แผน่ 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในเอกสำรแนบ 2 นี ้หลกัฐำนกำรถือหุ้น หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำร
ประกอบ ทัง้หมดถกูต้องทกุประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั ดงันี ้

 
 

____________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
(____________________________________) 
วนัท่ี _________________________________ 

 
ส่วนที่  2 : ควำมยนิยอมและค ำรับรองของผู้ถกูเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 

วนัท่ี   
(3) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว _______________________________________บุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร

ตำม (2) ยินยอมและรับรองว่ำมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมหลกัเกณฑ์ข้ำงต้น รวมทัง้ยอมรับ
กำรปฏิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั ดงันี.้ 

 
______________________________ บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 
(_____________________________) 
วนัท่ี __________________________ 
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลบุคคลที่ถกูเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 
1.1 ช่ือ / นำมสกลุ (ภำษำไทย) : ช่ือ นำมสกลุ    

English name  : Name Surname   
 

1.2 ประเภทบตัร 
(   ) บตัรประจ ำตวัประชำชน 
(   ) หนงัสอืเดินทำง  (เฉพำะบคุคลท่ีมิได้มีสญัชำติไทย) 
เลขที่บตัร :  ออกที ่   
วนัท่ีหมดอำย_ุ_______________________(โปรดแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง) 
 

1.3 สญัชำติ :    
 

1.4 วนั / เดือน / ปี เกิด :    
 

1.5 ช่ือคูส่มรส/บคุคลที่อยูกิ่นกนัฉนัท์สำมีภรรยำ (ช่ือสกลุเดมิ) :    
 

1.6 บตุร จ ำนวน_________________คน คือ 
1.6.1 ช่ือ-ช่ือสกลุ _____________________________________________________________________อำย_ุ___________ปี  

ที่ท ำงำน      ________  
1.6.2 ช่ือ-ช่ือสกลุ _____________________________________________________________________อำย_ุ___________ปี 

ที่ท ำงำน      ________  
1.6.3 ช่ือ-ช่ือสกลุ _____________________________________________________________________อำย_ุ___________ปี 

ที่ท ำงำน      ________  
1.6.4 ช่ือ-ช่ือสกลุ _____________________________________________________________________อำย_ุ___________ปี 

ทีท่ี่ท ำงำน      ________  
 

1.7 ที่อยูปั่จจบุนั / ที่ติดตอ่ได้ : 
เลขท่ี___________หมูบ้่ำน / อำคำร_______________________________ซอย____________ถนน     
ต ำบล / แขวง____________________________อ ำเภอ / เขต______________________จงัหวดั ___________________________ 
รหสัไปรษณีย์ _____________________ประเทศ______________________________โทรศพัท์____________________________ 
โทรสำร ________________________________________E-mail____________________________________________________ 
ท่ีอยู่ในต่ำงประเทศ: (กรณีบุคคลท่ีมิได้มีสญัชำติไทย)_____________________________________________________________ 

 
 

1.8 บคุคลอ้ำงองิอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในกำรติดตอ่ ________________ 
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1.9 กำรศกึษำ (   ) ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี (   ) ปริญญำตรีขึน้ไป 

วฒุิกำรศกึษำ สำขำวชิำหลกั สถำบนักำรศกึษำ ปีที่เรียน ปีที่ส ำเร็จกำรศกึษำ 

     
     
     
     
     

 

1.10 กำรผำ่นกำรอบรมที่เก่ียวข้องทีจ่ดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (Thai IOD) 

 ชื่อหลักสตูร  

[   ] Director Certification Program (DCP) ปีที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม_______________ 

[   ] Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม_______________ 

[   ] Audit Committee Program (ACP) ปีที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม_______________ 

[   ] The Role of Chairman (RCM) ปีที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม_______________ 

[   ] Finance for Non-Finance Director (FN) ปีที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม_______________ 

[   ] อื่นๆ ระบ_ุ_________________________ ปีที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม_______________ 

 

1.11 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
ปี พ.ศ. ช่ือสถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหนง่งานสดุท้าย 

    
    
    
    
    
    
    

 
1.12 ข้อมลูกำรถือหุ้นของบริษัทท่ีอ้ำงอิงและตรวจสอบได้  (รวมคูส่มรส/บคุคลที่อยูกิ่นกนัฉนัท์สำมีภรรยำและบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภำวะ) 
 

 

 
 

 
คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ำม 
ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทจะต้องพิจำรณำคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมกฎหมำยที่

เก่ียวข้องซึง่ข้ำพเจ้ำทรำบดีแล้ว ข้ำพเจ้ำขอยืนยนัวำ่ 
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(   ) ข้ำพเจ้ำเป็นบุคคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั 

กฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน กฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ซึง่รวมถึงประกำศที่เก่ียวข้อง 

(   ) ข้ำพเจ้ำเป็นบคุคลที่ขำดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั 

กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ซึ่งรวมถึงประกำศที่เก่ียวข้อง 

โปรดบรรยำย  ดังนี ้    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ส่วนที่ 3  : ข้อมูลอื่นๆ ประกอบเพื่อประโยชน์กำรพิจำรณำ (หำกมีกรุณำระบุ) 

3.1  ควำมสำมำรถ / ควำมช ำนำญพิเศษในด้ำน ________ 
 

 
 
3.2  ผลงำนและควำมส ำเร็จที่ภำคภมูิใจ  ________________________________________________________ 

 
 

 
ส่วนที่ 4: ค ำยนิยอมและค ำรับรอง (ของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ) 
ค ำรับรองของผู้ได้รับกำรเสนอช่ือ 

(ก)  ข้ำพเจ้ำได้ให้ข้อมลูประวตัิข้ำงต้นของข้ำพเจ้ำแก่บริษัท และขอรับรองวำ่ข้อมลูและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบเพิ่มเตมิ
นีถ้กูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ หรือไมข่ำดข้อควำมที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั  

(ข)  ข้ำพเจ้ำยินยอมรับกำรเสนอช่ือเป็นบคุคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรบริษัท และยินยอมให้บริษัทตรวจสอบ
ข้อมลูใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำแจ้งแก่บริษัท  ตลอดจนข้อมลูอื่นใดเก่ียวกบัข้ำพเจ้ำ เช่น ข้อมลูเครดิต ข้อมลูกำรขึน้ทะเบียน
กรรมกำรหรือผู้บริหำร หรือประวตัิกำรกระท ำผิด ซึง่บริษัทจะใช้เพื่อกำรด ำเนินกำรประกอบกำรพิจำรณำกำรสรร
หำบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร 

 
ลงช่ือ.......................................................... 
( ................................................................) 
วนัท่ี........................................................... 

หมำยเหต:ุ 
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนตอ่ไปนี ้

1.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ส ำเนำใบหุ้น หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดำ จะต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวตำ่งชำต)ิ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

1.3 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส ำเนำหนงัสอืรับรองนติิบคุคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสอืเดินทำง 
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(กรณีเป็นชำวตำ่งชำต)ิ ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงช่ือในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรนี ้ พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นหลำรำยรวมกนั ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอก “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร” และ ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน
แล้วรวบรวมเป็นชดุเดยีวกนั 

 
 

   
กรุณำส่ง 
      เลขำนุกำรบริษัท 

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน)   
เลขท่ี 1768 อำคำรไทยซมัมิท ชัน้ 24  ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ  
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

                
 

                                                      (แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำร) 


