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หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผูถื้อหุ้น 
เสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบคุคล  

เพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 

 

1. วตัถปุระสงค ์
ด้วยบรษิัทตระหนักถึงสิทธแิละความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

บรษิทัจงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ/หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี  2564 เพื่อบรรจุเป็น
วาระในการประชุมตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

 

2. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้น 
ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธใินการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรอื เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ

พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท  ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ต้องมคีุณสมบตัิตามที่
กฎหมายก าหนด คอื เป็นผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งถือหุ้นและมสีทิธอิอกเสียงนับรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั (ไมน้่อยกว่า 30,000,000 หุน้) 
 

3. เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรบัรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรพัย ์

(Broker) หรอื จากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หากเป็น ส าเนาต้อง
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.2 หลกัฐานแสดงตนของผูถ้ือหุ้น 
กรณีผูถ้ือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรอื
ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้วทีย่งัไมห่มดอายขุองผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบคุคล 
ส าเนาหนังสอืรบัรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
หรอืส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อทีไ่ดล้งนามในแบบฟอรม์ พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

4. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
4.1 ขัน้ตอนในการเสนอ 

(1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564     
(แบบ ก.)  ใหค้รบถว้น  และลงนามพรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอยีดทีร่ะบุ 
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(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม          
ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายกรอกขอ้มลูใน แบบ ก.  รายละ 1 ชุด  และลงนามพรอ้มแนบหลกัฐาน
ตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดยีวกนั  และให้ระบุชื่อบุคคลที่
ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานตดิต่อกบับรษิทั จ านวน 1 คน  

(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า  1 วาระ          
ให้จดัท าแบบ  ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระ  และลงนามพรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอยีดที่
ระบุแลว้รวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดยีวกนั 

 
4.2 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจเุป็นวาระการประชุม 

(1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน          
ไมค่รบถว้น ไมเ่พยีงพอ หรอืเสนอมาไมท่นัภายในเวลาทีก่ าหนด 

(2) เรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบรษิัท และขอ้เทจ็จรงิที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น
มไิดแ้สดงถงึเหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไมป่กตขิองเรือ่งดงักล่าว 

(3) เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค์ 
(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ  12 เดือน          

ที่ผ่านมาและเรื่องดงักล่าวได้รบัมตสินับสนุนด้วยคะแนนเสยีงน้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของ
จ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั เวน้แต่ขอ้เทจ็จรงิในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้
เปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญัจากขอ้เทจ็จรงิในขณะที่น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใน
ครัง้ก่อน 

(5) เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
หรอืหน่วยงานก ากบัดูแลบรษิัท หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์  ข้อบงัคบัของบรษิัท  
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

(6) เรือ่งทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการแลว้ 
(7) กรณอีื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 

4.3 การพิจารณา 
(1) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น หากขอ้มลูและเอกสารครบถ้วน 

จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา  ทัง้นี้ ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการ
บรษิทัถอืเป็นทีสุ่ด 

(2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท จะบรรจุในวาระการประชุมสามญั     
ผู้ถือหุ้ นประจ าปี  2564 ในหนั งสือบอกกล่ าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบรษิทั 

(3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท   บรษิัทจะแจ้งเพื่อทราบในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พรอ้มระบุเหตุผล  
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5. การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 
5.1 ขัน้ตอนในการเสนอ 

ผูถ้อืหุ้นทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ดงันี้ 

(1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน  และลงนาม พรอ้มแนบหลกัฐาน
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุ 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบรษิัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด  และลงนาม 
พรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอยีดทีร่ะบุ แลว้รวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดยีวกนั  และ
ใหร้ะบุชื่อบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานตดิต่อกบับรษิทั จ านวน 1 คน 

(3) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท
มากกว่า 1 รายชื่อ  ใหจ้ดัท าแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ และลงนามพรอ้มแนบหลกัฐาน
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุ แลว้รวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดยีวกนั 

(4) กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
บรษิทั ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 (แบบ ค.) ใหค้รบถ้วน และลงลายมอื
โดยบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รบัรองโดย
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ  ไดแ้ก่   ส าเนาบตัรประจ าตวั ประชาชน  หรอื ส าเนาหนังสอื
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาหลกัฐานแสดงวุฒิ
การศึกษา และหนังสอืรบัรองการท างานจากสถานที่ท างานปัจจุบนัหรอืล่าสุด  พร้อม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  และกรณเีสนอชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ ใหก้รอก 1 ชุด ต่อ 1  รายชื่อ    

 

5.2 คณุลกัษณะและคณุสมบติัของกรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ 
(1) มคีุณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) มคีวามรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณ์ในการท างานที่

เป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทั 
(3) มภีาวะผู้น า วสิยัทศัน์  จรยิธรรม  และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ  เพื่อประโยชน์

สงูสุด ของบรษิทั และผูถ้อืหุน้โดยรวม ใชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ และมคีวามสนใจในกจิการของบรษิทัอย่างแทจ้รงิ 

 

5.3 การพิจารณา 
(1) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น หากขอ้มลูและเอกสารครบถ้วน   

จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  เพื่อพิจารณาคุณสมบตัิของบุคคลดงักล่าว ทัง้นี้    
ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นทีสุ่ด 
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(2) บุคคลที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท จะได้รบัการบรรจุชื่อในระเบยีบ
วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  ในหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุม พรอ้ม
ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

(3) บุคคลที่ไม่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิัท  บรษิัทจะแจง้ให้ทราบในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พรอ้มระบุเหตุผล 

 

6. ช่องทางการรบัเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ 
ผูถ้อืหุน้สามารถแจง้เรือ่งผ่านช่องทาง ดงันี้ 

1. จดัส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการ
พจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั  โดยส่งทางไปรษณยีล์งทะเบยีนมาที ่ :- 

เลขานุการบรษิทั   
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ากดั (มหาชน) 
10/1-2 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 

2. หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่ 
เลขานุการบรษิทั   
โทร. 02-511-5955   

 

7. ระยะเวลาในการย่ืนเสนอวาระและช่ือบคุคล 
ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2563  ถึงวันที่ 30 ธนัวาคม 2563 ทัง้นี้  บรษิัทจะถือวนัที่ตามตราประทับ

ไปรษณยีบ์นหน้าซองเป็นส าคญั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) 
  

หน้า 5 จาก 11 
 

แบบ  ก. 
 

บริษทั ซคัเซสมอร ์ บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) 
แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2564 

 
วนัที.่................................................................. 

 

1.  ข้อมลูทัว่ไป 
ข้ำพเจ้ำ (ช่ือ–นำมสกลุ ของผูเ้สนอระเบียบวำระ) :…………………………….………………… 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั / ท่ีติดต่อได้ : 
เลขที ่ ................ หมูบ่า้น / อาคาร …………….………..  หมูท่ี ่………  ตรอก / ซอย …………… 
ถนน....................................... ต าบล / แขวง………………….………อ าเภอ / เขต........................  
จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณยี…์……………..ประเทศ......................................... 
โทรศพัท…์………..……………  โทรศพัทม์อืถอื..................................โทรสาร.............................. 
E-mail…………………………………………. 
ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ : (กรณบีุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
….………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง:   ……………………..…..………….  หุน้ 
 

3.  เรื่องท่ีเสนอ : ………………………………………………………………………………………………... 
วตัถปุระสงค ์ :  [  ] เพื่ออนุมตัหิรอืเพื่อพจิารณา   [  ] เพื่อทราบ 
รำยละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบ : …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

เอกสำรประกอบ  :    มดีงันี้ 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 



บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) 
  

หน้า 6 จาก 11 
 

4.  เอกสำรหลกัฐำนของผู้ถือหุ้นท่ีต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง 
4.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่  

[  ] ใบหุน้ หรอื หนงัสอืรบัรองการถอืหุน้จากบรษิทัหลกัทรพัย ์(Broker) หรอื บรษิทั  
ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรอื ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

4.2 หลกัฐำนแสดงตนของผูถ้ือหุ้น  ไดแ้ก่ 
[  ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื 

ส าเนาบตัรประจ าตัวข้าราชการ หรอื ส าเนาใบขบัขี่ หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
หรอื ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้วทีย่งัไมห่มดอายขุองผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้รบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

[  ] กรณผีูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล  ตอ้งแนบ 
- ส าเนาหนังสอืรบัรองของนิตบิุคคลอายุไม่เกนิ 3 เดอืน ซึ่งรบัรองความถูกต้อง

โดยบุคคลผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อของนิติบุคคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของ
บรษิทั (ถา้ม)ี 

-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรอื 
ส าเนาใบขบัขี่ หรอื ส าเนาหนังสือเดินทาง หรอื ส าเนาใบส าคัญประจ าตัว     
ต่างด้าวที่ยงัไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามลงลายมอืชื่อดงักล่าวพรอ้มทัง้
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

5.  ค ำรบัรอง 
  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานที่แนบเพิ่มเตมิ ถูกต้องครบถ้วน และยนิยอมให้

บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได้ 
 
 

ลงชื่อ ............................................................. ผูถ้อืหุน้ 
                                                        ( …………………………..…………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) 
  

หน้า 7 จาก 11 
 

แบบ  ข. 
 

บริษทั ซคัเซสมอร ์ บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) 
แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจำรณำเข้ำรบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษทั 

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2564  
 
วนัที.่................................................................. 
 

1.  ข้อมลูทัว่ไป 
ข้ำพเจ้ำ (ช่ือ–นำมสกลุ ของผูเ้สนอช่ือบคุคล) :…………………………….…………………….. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั / ท่ีติดต่อได้ : 
เลขที ่ ................ หมูบ่า้น / อาคาร …………….………..  หมูท่ี ่………  ตรอก / ซอย …………… 
ถนน....................................... ต าบล / แขวง………………….………อ าเภอ / เขต........................  
จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณยี…์……………..ประเทศ......................................... 
โทรศพัท…์………..……………  โทรศพัทม์อืถอื..................................โทรสาร..............................  
E-mail…………………………………………. 
ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ : (กรณบีุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
….………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง:   ……………………..…..………….  หุน้ 
 

3. รำยช่ือบคุคลท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือเพ่ือพิจำรณำเข้ำรบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษทั :  
….………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. เอกสำรหลกัฐำนของผู้ถือหุ้นท่ีต้องแนบพร้อมแบบเสนอช่ือบคุคล 
4.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่  

[  ] ใบหุน้ หรอื หนงัสอืรบัรองการถอืหุน้จากบรษิทัหลกัทรพัย ์(Broker) หรอื บรษิทั  
ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรอื ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 
 
 



บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) 
  

หน้า 8 จาก 11 
 

4.2 หลกัฐำนแสดงตนของผูถ้ือหุ้น  ไดแ้ก่ 
[  ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื 

ส าเนาบตัรประจ าตัวข้าราชการ หรอื ส าเนาใบขบัขี่ หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
หรอื ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้วทีย่งัไมห่มดอายขุองผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้รบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

[  ] กรณผีูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล  ตอ้งแนบ 
- ส าเนาหนังสอืรบัรองของนิตบิุคคลอายุไม่เกนิ 3 เดอืน ซึ่งรบัรองความถูกต้อง

โดยบุคคลผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อของนิติบุคคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของ
บรษิทั (ถา้ม)ี 

-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรอื 
ส าเนาใบขบัขี ่หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หรอื ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่าง
ดา้วทีย่งัไมห่มดอายขุองผูม้อี านาจลงนามลงลายมอืชื่อดงักล่าวพรอ้มทัง้รบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

 
5. ค ำรบัรอง 

  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานที่แนบเพิ่มเตมิ ถูกต้องครบถ้วน และยนิยอมให้
บรษิทั เปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได้ 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................................. ผูถ้อืหุน้ 
                                                         ( ……………………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) 
  

หน้า 9 จาก 11 
 

แบบ  ค. 
                 

บริษทั ซคัเซสมอร ์ บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) 
                   แบบข้อมลูบคุคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือเพ่ือรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษทั  

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2564 
   
 
 
 
 

                                                                                  วนัที ่………………………………… 
 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของบคุคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือ 
     (1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) …………………..……………….………… (ชื่อสกุลเดมิ ………………….) 
                        (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………….…… 
   (2) วนั/เดอืน/ปีเกดิ ……………………..…………..  อาย ุ…………….ปี   สญัชาต ิ……………….….. 
 (3) สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หยา่รา้ง 
     (4) คู่สมรสชื่อ ……………………………………………… (ชื่อสกุลเดมิ………………..………….…..) 
     (5) รายละเอยีดเกีย่วกบับุตร 
                   ชื่อบุตร                           วนั/เดอืน/ปีเกดิ     อาย ุ(ปี)         สถานทีท่ างาน 
………………………………………… ……………………… ….….………    …………………..…… 
………………………………………… ……………………… ….….………    …………………..…… 
………………………………………… ……………………… ….….………    …………………..…… 
 

2.  ท่ีอยู่ 
     (1) สถานทีท่ างาน   

ชื่อสถานประกอบธุรกจิ   ……………………………………….…………………..………… 
เลขที…่………….. ตรอก/ซอย ………………….…….. ถนน ……………………..……… 
ต าบล/แขวง ……………….…… อ าเภอ/เขต …………………..………. จงัหวดั ………… 
รหสัไปรษณีย ์..................................   
โทรศพัท ์…………………………… 

 (2) ทีอ่ยูปั่จจบุนั/ทีต่ดิต่อได้ 
เลขที…่………….. ตรอก/ซอย ………………….…….. ถนน ……………………..……… 
ต าบล/แขวง ………………….…… อ าเภอ/เขต ………………..………. จงัหวดั ………… 
รหสัไปรษณีย ์..................................   
โทรศพัท ์…………………………   โทรศพัทม์อืถอื ......................................................... 

 

ส าหรบั 
ตดิรปูส ี

ขนาด  2  นิ้ว 



บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) 
  

หน้า 10 จาก 11 
 

3.  คณุสมบติัตำมวิชำชีพ 
     (1)  คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
     ชื่อสถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา          ชื่อคุณวุฒแิละสาขาวชิาเอก                 ปีทีส่ าเรจ็ 

 

………………………………….……… ……………………….……………      ………………... 
………………………………….……… ……………………….……………      ………………... 
 
     (2)  ประวตักิารฝึกอบรมสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

      ชื่อหลกัสตูร                   ปีทีเ่ขา้รว่ม 
 

……………………………………………………………              ………………………………….. 
……………………………………………………………              ………………………………….. 
……………………………………………………………              ………………………………….. 
 

4.  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจนถึงปัจจบุนั 
    ตัง้แต่ พ.ศ.ถงึ พ.ศ.            ชื่อสถานทีท่ างาน       ประเภทธุรกจิ           ต าแหน่งงาน 
 

……..…………….. ……………………………… ………………………        ………..…..…..…….  
……..…………….. ……………………………… ………………………        ………..…..…..…….  
……..…………….. ……………………………… ………………………        ………..…..…..…….  
……..…………….. ……………………………… ………………………        ………..…..…..…….  
……..…………….. ……………………………… ………………………        ………..…..…..…….  
 

5.  หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบในต ำแหน่งงำนปัจจบุนั 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

6.  กำรถือหุ้น ใน บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค์  ณ วนัที ่………………วนัทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ) 
     ถอืหุน้สามญั    จ านวน………………………………..……….. หุน้ 
     คู่สมรส ถอืหุน้สามญั   จ านวน………………………….………………หุน้ 
     บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  
     (1) ชื่อ…………………………………………..………… ถอืหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
     (2) ชื่อ…………………………………………..………… ถอืหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
     (3) ชื่อ…………………………………………..………… ถอืหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
     (4) ชื่อ…………………………………………..………… ถอืหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
 



บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) 
  

หน้า 11 จาก 11 
 

7. ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 

     ชื่อธุรกจิ ประเภทธุรกจิ ผูเ้กีย่วขอ้ง 
รอ้ยละของ 
หุน้ทีถ่อื      

ต าแหน่งงาน 
ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง      

ตัง้แต่ปี 

……………………….. ………………… …….………   ……………… …………………… ……….. 
……………………….. ………………… …….………   ……………… …………………… ……….. 
……………………….. ………………… …….………   ……………… …………………… ……….. 
……………………….. ………………… …….………   ……………… …………………… ……….. 
……………………….. ………………… …….………   ……………… …………………… ……….. 

หมำยเหต ุ :  ส าหรบัทุกธุรกจิทีเ่ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และธุรกจิทีม่กีารถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 1.0  
ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ของธุรกจินัน้ 

 

8.  ประวติักำรฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องด ำเนินคดี (เว้นแต่ควำมผิดลหโุทษ) 

ศาล 

สถานะ 
(โจทก/์จ าเลย/ 

ผูร้อ้ง) 
 

คด ี(แพ่ง/
อาญา/

ลม้ละลาย)           

ขอ้หาหรอืฐาน
ความผดิ                 

ทุนทรพัย ์ เลขทีค่ด ี ผลคด ี

……… …………… ……… …………………… ……… ………… ……………… 
……… …………… ……… …………………… ……… ………… ……………… 
……… …………… ……… …………………… ……… ………… ……………… 
 

9.  เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำท่ีรบัรองโดยบคุคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือ  
(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบยีนบา้น 
(3) ส าเนาหนงัสอืตรวจคนเขา้เมอืง/ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณชีาวต่างประเทศ) 
(4) ส าเนาหลกัฐานแสดงคุณวุฒกิารศกึษา 
(5) หนงัสอืรบัรองการท างานจากสถานทีท่ างานปัจจบุนัหรอืล่าสุด  

 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................ตกลงให้

เสนอชื่อและขอ้มลูในเอกสารฉบบันี้  เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  และขอรบัรองว่า
รายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วน  และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ เป็นความจรงิ         
ทุกประการ  และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลู  หรอืเอกสารประกอบดงักล่าวได ้
      
 

ลงชื่อ......................................................บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
                                  (........................................................) 
 


