บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ ิ งค์ จำกัด (มหำชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถ้ ู ือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
1.

วัตถุประสงค์
ด้ว ยบริษัทตระหนัก ถึงสิท ธิแ ละความเท่ าเทียมกัน ของผู้ถือ หุ้นตามหลัก การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 เพื่อบรรจุเป็ น
วาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนด
คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ต้องมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกาหนด คือ เป็ น ผู้ถอื หุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั (ไม่น้อยกว่า 30,000,000 หุน้ )
2.

3.

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3.1 หลัก ฐานการถื อ หุ้น ได้แ ก่ ใบหุ้น หรือ หนั ง สือ รับ รองการถือ หุ้น จากบริษัท หลัก ทรัพ ย์
(Broker) หรือ จากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หากเป็ น สาเนาต้อง
รับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 หลักฐานแสดงตนของผูถ้ ือหุ้น
กรณี ผถ้ ู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) หรือ
สาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
กรณี ผถ้ ู ือหุ้นเป็ นนิ ติบคุ คล
สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสาเนาบัต รประจาตัวประชาชน
หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อทีไ่ ด้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง

4.

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
4.1 ขัน้ ตอนในการเสนอ
(1) กรอกแบบเสนอเรื่อ งเพื่ อ บรรจุ เ ป็ นวาระการประชุ ม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจ าปี 2564
(แบบ ก.) ให้ครบถ้วน และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดทีร่ ะบุ
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(2) กรณี ท่ีผู้ ถือ หุ้ น มากกว่ า 1 ราย ต้ อ งการเสนอเรื่อ งเพื่ อ บรรจุ เ ป็ นวาระการประชุ ม
ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุด และลงนามพร้อมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทัง้ หมดเป็ นชุดเดียวกัน และให้ระบุช่อื บุคคลที่
ได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงานติดต่อกับบริษทั จานวน 1 คน
(3) กรณี ท่ีผู้ ถือ หุ้ น ต้ อ งการเสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุ เ ป็ นวาระการประชุ ม มากกว่ า 1 วาระ
ให้จดั ทาแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระ และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่
ระบุแล้วรวมเอกสารทัง้ หมดเป็ นชุดเดียวกัน
4.2

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) เรื่อ งที่เสนอโดยผู้ ถือ หุ้ น ที่ม ีคุ ณ สมบัติไ ม่ ค รบถ้ ว น หรือ ให้ ข้อ มู ล เอกสารหลัก ฐาน
ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาทีก่ าหนด
(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น
มิได้แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกีย่ วกับความไม่ปกติของเรือ่ งดังกล่าว
(3) เรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออานาจทีบ่ ริษทั จะดาเนินการให้เกิดผลตามทีป่ ระสงค์
(4) เรื่อ งที่ผู้ถือ หุ้น ได้ เคยเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น เพื่อ พิจ ารณาแล้ว ในรอบ 12 เดือ น
ที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รบั มติสนับสนุ นด้วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั เว้นแต่ขอ้ เท็จจริงในการนาเสนอครัง้ ใหม่จะได้
เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ใน
ครัง้ ก่อน
(5) เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการ
หรือหน่ วยงานกากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
(6) เรือ่ งทีบ่ ริษทั ได้ดาเนินการแล้ว
(7) กรณีอ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

4.3

การพิ จารณา
(1) เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองในเบื
่
อ้ งต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วน
จะนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณา ทัง้ นี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
บริษทั ถือเป็ นทีส่ ุด
(2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญ
ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 ในหนั ง สื อ บอกกล่ า วนั ด ป ระชุ ม พ ร้ อ มความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษทั
(3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเพื่อทราบในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมระบุเหตุผล
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5.

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษทั
5.1 ขัน้ ตอนในการเสนอ
ผูถ้ อื หุ้นทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ดังนี้
(1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงนาม พร้อมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุ
(2) กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัท ให้ผู้ถือ หุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด และลงนาม
พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดทีร่ ะบุ แล้วรวมเอกสารทัง้ หมดเป็ นชุดเดียวกัน และ
ให้ระบุช่อื บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงานติดต่อกับบริษทั จานวน 1 คน
(3) กรณีผู้ถือ หุ้นต้อ งการเสนอชื่อ บุค คลเพื่อรับการพิจารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
มากกว่า 1 รายชื่อ ให้จดั ทาแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ และลงนามพร้อมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุ แล้วรวมเอกสารทัง้ หมดเป็ นชุดเดียวกัน
(4) กรอกแบบข้อมูลบุค คลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน และลงลายมือ
โดยบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รบั รองโดย
บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน หรือ สาเนาหนังสือ
เดิน ทาง (กรณี เป็ นชาวต่ างประเทศ) ส าเนาทะเบีย นบ้าน ส าเนาหลัก ฐานแสดงวุ ฒ ิ
การศึกษา และหนังสือรับรองการทางานจากสถานที่ทางานปั จจุบนั หรือล่าสุด พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง และกรณีเสนอชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ ให้กรอก 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ
5.2

คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั กรรมการอิ สระ
(1) มีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ ในการทางานที่
เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั
(3) มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์
สูงสุด ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษทั อย่างแท้จริง

5.3

การพิ จารณา
(1) เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองในเบื
่
อ้ งต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วน
จะนาเสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคุณ สมบัติของบุค คลดังกล่าว ทัง้ นี้
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษทั ถือเป็ นทีส่ ุด
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(2) บุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รบั การบรรจุช่อื ในระเบียบ
วาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อ ม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
(3) บุคคลที่ไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ทราบในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมระบุเหตุผล
6.

ช่องทางการรับเรื่องที่ ผถ้ ู ือหุ้นเสนอ
ผูถ้ อื หุน้ สามารถแจ้งเรือ่ งผ่านช่องทาง ดังนี้
1. จัด ส่ งเอกสารและหลัก ฐานต่ างๆ ที่ล งลายมือ ชื่อ เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร เพื่อ ประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษทั โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที่ :เลขานุการบริษทั
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอง้ิ ค์ จากัด (มหาชน)
10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
2. หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี
เลขานุการบริษทั
โทร. 02-511-5955

7.

ระยะเวลาในการยื่นเสนอวาระและชื่อบุคคล
ตัง้ แต่ ว นั ที่ 1 ธัน วาคม 2563 ถึงวัน ที่ 30 ธัน วาคม 2563 ทัง้ นี้ บริษัท จะถือ วัน ที่ต ามตราประทับ
ไปรษณียบ์ นหน้าซองเป็ นสาคัญ
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แบบ ก.
บริ ษทั ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหำชน)
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2564
วันที.่ .................................................................
1. ข้อมูลทัวไป
่
ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ–นำมสกุล ของผูเ้ สนอระเบียบวำระ) :…………………………….…………………
ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่ ................ หมูบ่ า้ น / อาคาร …………….……….. หมูท่ ่ี ……… ตรอก / ซอย ……………
ถนน....................................... ตาบล / แขวง………………….………อาเภอ / เขต........................
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..ประเทศ.........................................
โทรศัพท์…………..…………… โทรศัพท์มอื ถือ..................................โทรสาร..............................
E-mail………………………………………….
ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ : (กรณีบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอ่ี ยูท่ ต่ี ดิ ต่อได้ในต่างประเทศ)
….…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง: ……………………..…..…………. หุน้
3. เรื่องที่เสนอ : ………………………………………………………………………………………………...
วัตถุประสงค์ :
[ ] เพื่ออนุมตั หิ รือเพื่อพิจารณา
[ ] เพื่อทราบ
รำยละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบ : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
เอกสำรประกอบ : มีดงั นี้
…………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
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4. เอกสำรหลักฐำนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง
4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่
[ ] ใบหุน้ หรือ หนังสือรับรองการถือหุน้ จากบริษทั หลักทรัพย์ (Broker) หรือ บริษทั
ศูน ย์รบั ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
4.2 หลักฐำนแสดงตนของผูถ้ ือหุ้น ได้แก่
[ ] กรณี ผู้ถือ หุ้น เป็ นบุ ค คลธรรมดา ต้อ งแนบสาเนาบัต รประจาตัว ประชาชน หรือ
สาเนาบัต รประจาตัวข้าราชการ หรือ สาเนาใบขับขี่ หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง
หรือ สาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
[ ] กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ต้องแนบ
- สาเนาหนังสือรับรองของนิตบิ ุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง
โดยบุคคลผู้มอี านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญ ของ
บริษทั (ถ้ามี)
- ส าเนาบัต รประจาตัว ประชาชน หรือ ส าเนาบัต รประจาตัว ข้าราชการ หรือ
ส าเนาใบขับ ขี่ หรือ ส าเนาหนังสือ เดิน ทาง หรือ ส าเนาใบส าคัญ ประจ าตัว
ต่างด้าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทัง้
รับรองสาเนาถูกต้อง
5. คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้
บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ............................................................. ผูถ้ อื หุน้
( …………………………..…………………)
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แบบ ข.
บริ ษทั ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหำชน)
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิ จำรณำเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริ ษทั
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564
วันที.่ .................................................................
1. ข้อมูลทัวไป
่
ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ–นำมสกุล ของผูเ้ สนอชื่อบุคคล) :…………………………….……………………..
ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่ ................ หมูบ่ า้ น / อาคาร …………….……….. หมูท่ ่ี ……… ตรอก / ซอย ……………
ถนน....................................... ตาบล / แขวง………………….………อาเภอ / เขต........................
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..ประเทศ.........................................
โทรศัพท์…………..…………… โทรศัพท์มอื ถือ..................................โทรสาร..............................
E-mail………………………………………….
ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ : (กรณีบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอ่ี ยูท่ ต่ี ดิ ต่อได้ในต่างประเทศ)
….…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง: ……………………..…..…………. หุน้
3. รำยชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพิ จำรณำเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริ ษทั :
….…………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………
4. เอกสำรหลักฐำนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคล
4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่
[ ] ใบหุน้ หรือ หนังสือรับรองการถือหุน้ จากบริษทั หลักทรัพย์ (Broker) หรือ บริษทั
ศูน ย์รบั ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
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4.2 หลักฐำนแสดงตนของผูถ้ ือหุ้น ได้แก่
[ ] กรณี ผู้ถือ หุ้น เป็ นบุ ค คลธรรมดา ต้อ งแนบสาเนาบัต รประจาตัว ประชาชน หรือ
สาเนาบัต รประจาตัวข้าราชการ หรือ สาเนาใบขับขี่ หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง
หรือ สาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
[ ] กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ต้องแนบ
- สาเนาหนังสือรับรองของนิตบิ ุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง
โดยบุคคลผู้มอี านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญ ของ
บริษทั (ถ้ามี)
- ส าเนาบัต รประจาตัว ประชาชน หรือ ส าเนาบัต รประจาตัว ข้าราชการ หรือ
สาเนาใบขับขี่ หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ สาเนาใบสาคัญประจาตัวต่าง
ด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทัง้ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
5. คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้
บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ............................................................. ผูถ้ อื หุน้
( ……………………………………………)
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แบบ ค.
บริ ษทั ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหำชน)
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิ จำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริ ษทั
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2564
สาหรับ
ติดรูปสี
ขนาด 2 นิ้ว

วันที่ …………………………………
1. ข้อมูลทัวไปของบุ
่
คคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อ
(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) …………………..……………….………… (ชื่อสกุลเดิม ………………….)
(ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………….……
(2) วัน/เดือน/ปี เกิด ……………………..………….. อายุ …………….ปี สัญชาติ ……………….…..
(3) สถานภาพการสมรส [ ] โสด
[ ] สมรส [ ] หย่าร้าง
(4) คู่สมรสชื่อ ……………………………………………… (ชื่อสกุลเดิม………………..………….…..)
(5) รายละเอียดเกีย่ วกับบุตร
ชื่อบุตร
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ (ปี )
สถานทีท่ างาน
………………………………………… ……………………… ….….……… …………………..……
………………………………………… ……………………… ….….……… …………………..……
………………………………………… ……………………… ….….……… …………………..……
2. ที่อยู่
(1) สถานทีท่ างาน
ชื่อสถานประกอบธุรกิจ ……………………………………….…………………..…………
เลขที…
่ ………….. ตรอก/ซอย ………………….…….. ถนน ……………………..………
ตาบล/แขวง ……………….…… อาเภอ/เขต …………………..………. จังหวัด …………
รหัสไปรษณีย์ ..................................
โทรศัพท์ ……………………………
(2) ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั /ทีต่ ดิ ต่อได้
เลขที…
่ ………….. ตรอก/ซอย ………………….…….. ถนน ……………………..………
ตาบล/แขวง ………………….…… อาเภอ/เขต ………………..………. จังหวัด …………
รหัสไปรษณีย์ ..................................
โทรศัพท์ ………………………… โทรศัพท์มอื ถือ .........................................................
หน้า 9 จาก 11

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ ิ งค์ จำกัด (มหำชน)

3. คุณสมบัติตำมวิ ชำชีพ
(1) คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
ชื่อสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ชื่อคุณวุฒแิ ละสาขาวิชาเอก

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

ปี ทส่ี าเร็จ
………………...
………………...

(2) ประวัตกิ ารฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ชื่อหลักสูตร
ปี ทเ่ี ข้าร่วม
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
4. ประสบกำรณ์กำรทำงำนจนถึงปัจจุบนั
ตัง้ แต่ พ.ศ.ถึง พ.ศ.
ชื่อสถานทีท่ างาน
……..……………..
……..……………..
……..……………..
……..……………..
……..……………..

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

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่งงาน

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

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

5. หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในตำแหน่ งงำนปัจจุบนั
…………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
6. กำรถือหุ้น ใน บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอง้ิ ค์ ณ วันที่ ………………วันทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ)
ถือหุน้ สามัญ
จานวน………………………………..……….. หุน้
คู่สมรส ถือหุน้ สามัญ
จานวน………………………….………………หุน้
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(1) ชื่อ…………………………………………..………… ถือหุน้ สามัญ จานวน…………………….. หุน้
(2) ชื่อ…………………………………………..………… ถือหุน้ สามัญ จานวน…………………….. หุน้
(3) ชื่อ…………………………………………..………… ถือหุน้ สามัญ จานวน…………………….. หุน้
(4) ชื่อ…………………………………………..………… ถือหุน้ สามัญ จานวน…………………….. หุน้
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7. ธุรกิ จที่ เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ร้อยละของ
ชื่อธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ผูเ้ กีย่ วข้อง
หุน้ ทีถ่ อื
……………………….. ………………… …….……… ………………
……………………….. ………………… …….……… ………………
……………………….. ………………… …….……… ………………
……………………….. ………………… …….……… ………………
……………………….. ………………… …….……… ………………

ตาแหน่งงาน
ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

ตัง้ แต่ปี
………..
………..
………..
………..
………..

หมำยเหตุ : สาหรับทุกธุรกิจทีเ่ ป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และธุรกิจทีม่ กี ารถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 1.0
ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วของธุรกิจนัน้

8. ประวัติกำรฟ้ องร้องหรือถูกฟ้ องร้องดำเนิ นคดี (เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ)
สถานะ
คดี (แพ่ง/
(โจทก์/จาเลย/
ข้อหาหรือฐาน
ศาล
อาญา/
ทุนทรัพย์ เลขทีค่ ดี
ผูร้ อ้ ง)
ความผิด
ล้มละลาย)
………
………
………

……………
……………
……………

………
………
………

……………………
……………………
……………………

………
………
………

…………
…………
…………

ผลคดี
………………
………………
………………

9. เอกสำรประกอบกำรพิ จำรณำที่รบั รองโดยบุคคลที่ ได้รบั กำรเสนอชื่อ
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) สาเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
(4) สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษา
(5) หนังสือรับรองการทางานจากสถานทีท่ างานปั จจุบนั หรือล่าสุด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................ตกลงให้
เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั และขอรับรองว่า
รายละเอีย ดในแบบข้อ มูล ข้างต้น ถู ก ต้อ งครบถ้ว น และเอกสารประกอบที่ย่นื มาพร้อ มนี้ เป็ น ความจริง
ทุกประการ และยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ......................................................บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
(........................................................)
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