บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์ กำรให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นและชื่อกรรมกำรล่ วงหน้ ำ
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) คำนึงถึงควำมสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ เป็ นไปตำม
หลักกำรบริ หำรกิจกำรที่มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนันก่
้ อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเปิ ด
โอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่ำเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกำหนด
ข้ อ 2. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในกำรเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมกำรล่วงหน้ ำที่ปร ะสงค์จะ
เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมและหรื อเสนอชื่อกรรมกำรล่วงหน้ ำ ต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัท โดยอำจเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันก็ได้ และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมหรื อเสนอชื่ อกรรมกำร และ แสดงหลักฐำนกำรถื อหุ้น หนังสือรั บรองจำกบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อเอกสำรอื่นจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้ อ 3. กำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวำระกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 2 ของหลักเกณฑ์นี ้ สำมำรถเสนอเรื่ องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม โดย
กรอก แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (เอกสำรแนบ 1) (ส่วนท้ ำยของหลักเกณฑ์นี ้) พร้ อม
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้ องอย่ำงครบถ้ วนสมบูรณ์สง่ เป็ นจดหมำยลงทะเบียนถึงบริ ษัท ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2561 ตำมที่อยู่
ดังนี ้
เลขำนุกำรบริ ษัท
บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1768 อำคำรไทยซัมมิท ชัน้ 24 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทร: 02-251-8152, 02-251-8157-8 ต่อ 212 FAX: 02-2518152, 02-251-8157-8 ต่อ 206
หมายเหตุ : ผูถ้ ือหุน้ ทีป่ ระสงค์จะเสนอเรื ่องเพือ่ บรรจุในวาระการประชุมสามารถส่งสาเนาแบบเสนอเรื ่องเพือ่ บรรจุเป็ น
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (เอกสารแนบ 1) พร้อมเอกสารหลักฐานทีเ่ กี ่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ
5.3 มาทาง E-mail: sasiporn.pa@thailuxe.com ก่อน แล้วส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาทางจดหมายลงทะเบียนภายหลังได้
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอวำระผู้ถือหุ้นทุกรำยต้ องกรอกข้ อมูลใน เอกสารแนบ 1 และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนแล้ วรวบรวม
ส่งเป็ นชุดเดียวกัน เพื่อให้ กำรดำเนินกำรประชุมเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ น
วำระกำรประชุม
(1) เรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท โดยที่ข้อเท็จจริ งมิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับควำมไม่ปกติใน
เรื่ องดังกล่ำว
(2) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริ ษัทจะดำเนินกำรได้
(3) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน ตำมข้ อ 2 หรื อให้ ข้อมูลหรื อเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้ วน ไม่เพียงพอ
(4) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมำย ข้ อบังคับทำงกำร หรื อหน่วยงำนที่กำกับดูแล หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง หรื อไม่เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
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(5) เรื่ องซึง่ ตำมปกติกฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริ ษัทได้ ดำเนิ นกำรกำหนดเป็ น
วำระกำรประชุมทุกครัง้
(6) เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดำเนินกำรแล้ ว
(7) เรื่ องที่ซ ้ำกับเรื่ องที่ได้ เสนอมำก่อนแล้ ว
(8) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพำะ
(9) กรณีอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
ข้ อ 4. ขัน้ ตอนกำรพิจำรณำ
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำและแจ้ งผลกำรพิจำรณำให้ ทรำบภำยในเดือนมีนำคม 2561 โดยเรื่ องที่ผำ่ นควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท จะบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมในคำบอกกล่ำวเรี ยกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นต่อไป
ข้ อ 5. กำรเสนอชื่อกรรมกำร
5.1 คุณสมบัติและลักษณะของกรรมกำร
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรต้ องมีคณ
ุ สมบัติและต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำม ดังนี ้
(1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำรด้ วยควำมระมัดระวังด้ วย ควำมซื่อสัตย์ สำมำรถทุม่ เท
อุทิศเวลำได้ อย่ำงเต็มที่ มีอำยุที่ เหมำะสม มีสขุ ภำพแข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สำมำรถเข้ ำประชุมคณะกรรมกำร
อย่ำงสม่ำเสมอ มีกำรเตรี ยมตัวเป็ นกำรล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมเป็ นอย่ำงดี มีสว่ นร่ วมที่สร้ ำงสรรค์ในกำรประชุม มี
ควำมตรงไปตรงมำ มีควำมกล้ ำหำญในกำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรื อ เป็ นนักธุรกิจที่ มีชื่อเสียง ประวัติ
กำรทำงำน และจริ ยธรรมที่ดีงำม
(2) มีคุณสมบัติถูกต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยบริ ษัทมหำชนจำกัด , กฎหมำยหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท
(3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริ ษัท
(4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทหลำยแห่งในขณะเดียวกัน
5.2 ขัน้ ตอนกำรเสนอชื่อกรรมกำร
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 2 ต้ องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำร โดยใช้
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร (เอกสำรแนบ 2) (ส่วนท้ ำยของหลักเกณฑ์นี ้) พร้ อมเอกสำรหลักฐำนที่
เกี่ยวข้ องอย่ำงครบถ้ วนสมบูรณ์สง่ เป็ นจดหมำยลงทะเบียนถึงบริ ษัท ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2561 ตำมที่อยูด่ งั นี ้
เลขำนุกำรบริ ษัท
บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน) ) บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1768 อำคำรไทยซัมมิท ชัน้ 24 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทร: 02-251-8152, 02-251-8157-8 ต่อ 212 FAX: 02-2518152, 02-251-8157-8 ต่อ 206
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที ่ประสงค์ จะเสนอชื ่อกรรมการสามารถ ส่งสาเนา แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร (เอกสำร
แนบ 2) พร้ อมเอกสารหลั ก ฐานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งอย่ า งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ตามที ่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 5.3 มาทาง E-mail:
sasiporn.pa@thailuxe.com ก่อน แล้วส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาทางจดหมายลงทะเบียนภายหลังได้
5.3 เอกสำรหลักฐำนที่ต้องแนบมำพร้ อมแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นและหรือ
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร
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(1) หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ในข้ อ 2 หัวข้ อคุณสมบัติผ้ ถู ือหุ้นได้ แก่ หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ หลักฐำนอื่นจำกศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จำกัด
(2) หลักฐำนกำรให้ ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำร
(3) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ ำนคุณสมบัติ ได้ แก่ กำรศึกษำและ ประวัติกำรทำงำน (Curriculum Vitae) ของ
บุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ
(4) ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นหลำยรำยรวมกัน และมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตำมข้ อ 2 เสนอบุ ค คลเพื่ อ เป็ น กรรมกำรต่ อ
คณะกรรมกำรผู้ถือหุ้นรำยแรกต้ องกรอกข้ อมูลในเอกสำรแนบ 2 ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนและผู้ถือ
หุ้นรำยที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพำะในส่วนที่ 1 ของเอกสำรแนบ 2 ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนทุก
รำยแล้ วรวบรวมเอกสำรแนบ 2 และหลักฐำนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมกำร
หรื ออำจส่งสำเนำเอกสำรก่อนส่งต้ นฉบับตำมมำภำยหลังได้
(5) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรมำกกว่ำ
คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทำเอกสำรแนบ 2 ต่อกรรมกำร 1 คน พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนให้ ครบถ้ วน และแนบหลักฐำน
ตำม (1) – (3) ของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรทุกคนด้ วย หรื ออำจส่งสำเนำเอกสำรก่อนส่งต้ นฉบับ
ตำมมำภำยหลังได้
5.4 เกณฑ์ และขัน้ ตอนกำรพิจำรณำ
5.4.1 หำกผู้ถื อ หุ้น ให้ ข้ อ มูล ไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถูก ต้ อ ง เลขำนุ ก ำรบริ ษั ท จะแจ้ งผู้ถื อ หุ้น ภำยในวัน ที่ 15
กุมภำพันธ์ 2561 หำกผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินกำรแก้ ไข เลขำนุกำรบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่ อง
5.4.2 หำกบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมข้ อ 5.1 หรื อผู้ถือหุ้นที่
เสนอชื่อกรรมกำรมีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 2 เลขำนุกำรบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิ ดเรื่ อง
ภำยในวันที่ 15 มีนำคม 2561
5.4.3 กรณีไม่เข้ ำข่ำยตำม (5.3.1) หรื อ (5.3.2) เลขำนุกำรบริ ษัทจะรวบรวมเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำร
ประชุมเดือนกุมภำพันธ์ 2561
5.4.4 คณะกรรมกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่ อตำมหน้ ำที่แ ละ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท เว้ นแต่คณะกรรมบริ ษัทจะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น
5.4.5 บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทจะบรรจุรำยชื่อในระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมกำรและบุคคลที่ไม่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบมติ
คณะกรรมกำรทันทีหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อในวันทำกำรถัดไปของกำรประชุมพร้ อมทังแจ้
้ งผ่ำนช่องทำง
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Website ของบริ ษัทที่ http://www.thailuxe.com และแจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้
ในวันประชุมด้ วย
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เอกสำรแนบ 1
แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี
(1) ข้ ำพเจ้ ำนำย/นำง/นำงสำว
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน) จำนวน
_____หุ้น
อยูบ่ ้ ำนเลขที่
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต_________________จังหวัด____________________หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ______________________
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ทำงำน_____________________________ E-mail (ถ้ ำมี) ____________________ _____
(2) ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เรื่ อง
(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำ (เช่น ข้ อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้ น) ________________
ซึง่ มีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองควำมถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ ำ จำนวน

แผ่น

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมในเอกสำรแนบ 1 นี ้ หลักฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิม่ เติม ถูกต้ องทุกประกำร
และเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ ำพเจ้ ำจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสำคัญ ดังนี ้
____________________________________ ผู้ถือหุ้น
(____________________________________)
วันที่ _________________________________
หมำยเหตุ:
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐำนต่อไปนี ้
1.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้ แก่ สำเนำใบหุ้น หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดำ จะต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ สำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ น
ชำวต่ำงชำติ) พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
1.3 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คลและสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง
(กรณีเป็ นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมที่ได้ ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี นี ้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลำรำยรวมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้ องกรอก “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ” และ ลง
ชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนแล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน
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กรุณำส่ ง
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1768 อำคำรไทยซัมมิท ชัน้ 24 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

(แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี )
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เอกสำรแนบ 2
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลผู้ถอื หุ้น
(1) ข้ ำพเจ้ ำนำย/นำง/นำงสำว
________________________
เป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน) จำนวน ______________________________________หุ้ น.
อยู่ บ้ ำนเลขที่ _____________ ถนน _____________________________ต ำบล/แขวง________________________
อำเภอ/เขต _______________________________________ จังหวัด ________________________________________
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ_______________________หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ทำงำน _________________________
E-mail (ถ้ ำมี)______________________
(2) ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื่อนำย/นำง/นำงสำว____________________________________อำยุ ________ ปี
เป็ นกรรมกำร บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน) (ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำม
หลักเกณฑ์ของบริ ษัทและมีหลักฐำนกำรให้ ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ พร้ อมเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำด้ ำนคุณสมบัติ ได้ แก่ กำรศึกษำและประวัติกำรทำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองควำม
ถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ ำ จำนวน________________แผ่น
ข้ ำพเจ้ ำขอรั บรองว่ำข้ อควำมในเอกสำรแนบ 2 นี ้ หลักฐำนกำรถื อหุ้น หลักฐำนกำรให้ ควำมยินยอม และเอกสำร
ประกอบ ทังหมดถู
้
กต้ องทุกประกำร และเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ ำพเจ้ ำจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสำคัญ ดังนี ้

____________________________________ ผู้ถือหุ้น
(____________________________________)
วันที่ _________________________________
ส่ วนที่ 2 : ควำมยินยอมและคำรับรองของผู้ถกู เสนอชื่อเป็ นกรรมกำร
วันที่
(3) ข้ ำพเจ้ ำนำย/นำง/นำงสำว _______________________________________บุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำร
ตำม (2) ยินยอมและรับรองว่ำมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้ น รวมทังยอมรั
้
บ
กำรปฏิบตั ิตำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทและเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ ำพเจ้ ำจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสำคัญ ดังนี.้
______________________________ บุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ
(_____________________________)
วันที่ __________________________
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ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลบุคคลที่ถกู เสนอชื่อเป็ นกรรมกำร
1.1 ชื่อ / นำมสกุล (ภำษำไทย) : ชื่อ
English name : Name

นำมสกุล
Surname

1.2 ประเภทบัตร
( ) บัตรประจำตัวประชำชน
( ) หนังสือเดินทำง (เฉพำะบุคคลที่มิได้ มีสญ
ั ชำติไทย)
เลขที่บตั ร :
ออกที่
วันที่หมดอำยุ________________________(โปรดแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อสำเนำหนังสือเดินทำง)
1.3 สัญชำติ :
1.4 วัน / เดือน / ปี เกิด :
1.5 ชื่อคูส่ มรส/บุคคลที่อยูก่ ินกันฉันท์สำมีภรรยำ (ชื่อสกุลเดิม) :
1.6 บุตร จำนวน_________________คน คือ
1.6.1 ชื่อ-ชื่อสกุล _____________________________________________________________________อำยุ____________ปี
ที่ทำงำน
________
1.6.2 ชื่อ-ชื่อสกุล _____________________________________________________________________อำยุ____________ปี
ที่ทำงำน
________
1.6.3 ชื่อ-ชื่อสกุล _____________________________________________________________________อำยุ____________ปี
ที่ทำงำน
________
1.6.4 ชื่อ-ชื่อสกุล _____________________________________________________________________อำยุ____________ปี
ทีท่ ี่ทำงำน
________
1.7 ที่อยูป่ ั จจุบนั / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่___________หมูบ่ ้ ำน / อำคำร_______________________________ซอย____________ถนน
ตำบล / แขวง____________________________อำเภอ / เขต______________________จังหวัด ___________________________
รหัสไปรษณีย์ _____________________ประเทศ______________________________โทรศัพท์____________________________
โทรสำร ________________________________________E-mail____________________________________________________
ที่อยู่ในต่ำงประเทศ: (กรณีบุคคลที่มิได้ มีสญ
ั ชำติไทย)_____________________________________________________________

1.8 บุคคลอ้ ำงอิงอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อ

________________
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1.9 กำรศึกษำ ( ) ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี
วุฒิกำรศึกษำ

( ) ปริ ญญำตรี ขึ ้นไป
สำขำวิชำหลัก

สถำบันกำรศึกษำ

ปี ที่เรี ยน

ปี ที่สำเร็ จกำรศึกษำ

1.10 กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้ องทีจ่ ดั โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (Thai IOD)
ชื่อหลักสูตร
[ ]

Director Certification Program (DCP)

ปี ที่เข้ ำรับกำรฝึ กอบรม_______________

[ ]

Director Accreditation Program (DAP)

ปี ที่เข้ ำรับกำรฝึ กอบรม_______________

[ ]

Audit Committee Program (ACP)

ปี ที่เข้ ำรับกำรฝึ กอบรม_______________

[ ]

The Role of Chairman (RCM)

ปี ที่เข้ ำรับกำรฝึ กอบรม_______________

[ ]

Finance for Non-Finance Director (FN)

ปี ที่เข้ ำรับกำรฝึ กอบรม_______________

[ ]

อื่นๆ ระบุ__________________________

ปี ที่เข้ ำรับกำรฝึ กอบรม_______________

1.11 ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี พ.ศ.

ชื่อสถานที่ทางาน

ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่งงานสุดท้ าย

1.12 ข้ อมูลกำรถือหุ้นของบริ ษัทที่อ้ำงอิงและตรวจสอบได้ (รวมคูส่ มรส/บุคคลที่อยูก่ ินกันฉันท์สำมีภรรยำและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภำวะ)

คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำม
ข้ ำพเจ้ ำทรำบว่ำ ในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องพิจำรณำคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องซึง่ ข้ ำพเจ้ ำทรำบดีแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำขอยืนยันว่ำ
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( ) ข้ ำพเจ้ ำเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด
กฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน กฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ซงึ่ รวมถึงประกำศที่เกี่ยวข้ อง
( ) ข้ ำพเจ้ ำเป็ นบุคคลที่ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด
กฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน กฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงประกำศที่เกี่ยวข้ อง
โปรดบรรยำย ดังนี ้

ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลอื่นๆ ประกอบเพื่อประโยชน์ กำรพิจำรณำ (หำกมีกรุ ณำระบุ)
3.1 ควำมสำมำรถ / ควำมชำนำญพิเศษในด้ ำน

3.2 ผลงำนและควำมสำเร็ จที่ภำคภูมิใจ

________

________________________________________________________

ส่ วนที่ 4: คำยินยอมและคำรับรอง (ของผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อ)
คำรับรองของผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อ
(ก) ข้ ำพเจ้ ำได้ ให้ ข้อมูลประวัติข้ำงต้ นของข้ ำพเจ้ ำแก่บริ ษัท และขอรับรองว่ำข้ อมูลและเอกสำรหลักฐำนที่แนบเพิ่มเติม
นี ้ถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ หรื อไม่ขำดข้ อควำมที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ
(ข) ข้ ำพเจ้ ำยินยอมรับกำรเสนอชื่อเป็ นบุคคลเข้ ำรับกำรสรรหำเป็ นกรรมกำรบริ ษัท และยินยอมให้ บริ ษัทตรวจสอบ
ข้ อมูลใดๆ ที่ข้ำพเจ้ ำแจ้ งแก่บริ ษัท ตลอดจนข้ อมูลอื่นใดเกี่ยวกับข้ ำพเจ้ ำ เช่น ข้ อมูลเครดิต ข้ อมูลกำรขึ ้นทะเบียน
กรรมกำรหรื อผู้บริ หำร หรื อประวัติกำรกระทำผิด ซึง่ บริ ษัทจะใช้ เพื่อกำรดำเนินกำรประกอบกำรพิจำรณำกำรสรร
หำบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำร
ลงชื่อ..........................................................
( ................................................................)
วันที่...........................................................
หมำยเหตุ:
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐำนต่อไปนี ้
1.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้ แก่ สำเนำใบหุ้น หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดำ จะต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ สำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ น
ชำวต่ำงชำติ) พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
1.3 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คลและสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง
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(กรณีเป็ นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมที่ได้ ลงชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรนี ้ พร้ อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลำรำยรวมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้ องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร” และ ลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน
แล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน

กรุณำส่ ง
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1768 อำคำรไทยซัมมิท ชัน้ 24 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร)
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