
 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 

ส่วนที ่1 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...………………นามสกลุ…………………………………………… 

ที่อยู่………….…………………………………………………………………………………………………………... 

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

หมายเลขโทรศพัทท์ี่บา้น/ที่ท  างาน……………………………….……หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ…………………….... 

อีเมล ์........………………………………………………………….……………………………….............. …….… 

จ านวนหุน้ท่ีถือ………………………………หุน้ 

ส่วนที ่2 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะขอเสนอระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

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

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

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

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

วตัถปุระสงค ์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนมุตั ิ

เหตผุลที่เสนอ / ประโยชนท์ี่คาดว่าบรษิัทจะไดร้บั (โปรดแนบเอกสารประกอบถา้มี) 

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

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

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

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความในแบบฟอรม์ หลกัฐานการถือครองหุน้ และเอกสารประกอบเพิม่เติมถกูตอ้งทกุประการ และ

เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อกากบัไว ้ดงันี ้

 



 

ลงชื่อ...............................................…………. ผูถื้อหุน้ 

       (……………………………….…………….) 

วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ..……...... 

 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือครองหุน้ อาทิ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานจากบรษิัท 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จากดั 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณี 

เป็นชาวตา่งชาต)ิ และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนติิบคุคลที่ลงนามโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลง

นามและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูม้ี

อ  านาจลงนาม พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอก

ขอ้มลูในแบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ใหค้รบถว้น และส าหรบัผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็น

ตน้ไป ใหก้รอกขอ้มลูเฉพาะในส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้และลงชื่อ

ไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย และรวบรวมแบบฟอรม์และหลกัฐานการถือครองหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้

มี) ของผูถื้อหุน้ทกุราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ก าหนดในแบบฟอรม์ เป็นชดุเดยีวกนั 

5. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดยีวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชมุมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้ง

กรอกแบบฟอรม์ 1 แบบฟอรม์ตอ่ 1 ระเบียบวาระ 

6. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการเปล่ียนค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ หรือนามสกลุ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแนบหลกัฐานการเปล่ียนดงักล่าว

และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

7.   แนบเอกสารอื่นๆ (ถา้ม)ี และรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้ 

8.   เอกสารตน้ฉบบัตอ้งส่งมายงัเลขานกุารบรษิัท ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี ตามที่อยู่ ดงันี ้
 

บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
662 ซอยอ่อนนชุ 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

   



 

แบบเสนอบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ส่วนที ่1 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...………………นามสกลุ…………………………………………… 

ที่อยู่………….…………………………………………………………………………………………………………... 

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

หมายเลขโทรศพัทท์ี่บา้น/ที่ท  างาน……………………………….……หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ…………………….... 

อีเมล ์........………………………………………………………….……………………………….............. …….… 

จ านวนหุน้ท่ีถือ………………………………หุน้ 

ส่วนที ่2 

กรุณาระบรุายละเอียดและเหตผุลประกอบในการเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

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

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

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

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

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความในแบบฟอรม์ หลกัฐานการถือครองหุน้ และเอกสารประกอบเพิม่เติมถกูตอ้งทกุ

ประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อก ากบัไว ้ดงันี ้

 

 

ลงชื่อ...............................................…………. ผูถื้อหุน้ 

   (…………………………………….…………….) 

วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ..……...... 

 

 



หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือครองหุน้ อาทิ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานจากบรษิัท 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณี 

เป็นชาวตา่งชาต)ิ และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลที่ลงนามโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลง

นาม และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูม้ี

อ  านาจลงนาม พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเพื่อเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการผูถื้อหุน้รายแรกตอ้ง

กรอกขอ้มลูในแบบเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการใหค้รบถว้น และส าหรบัผูถื้อหุน้รายที่ 2 

เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มลูเฉพาะส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และลง

ชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย และรวบรวมแบบเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และหลกัฐาน

การถือครองหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรายและเอกสารประกอบการพิจาณา 

โดยรวมเป็นชดุเดียวกนั 

5. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดยีวหรือหลายราย เสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้

ถือหุน้ตอ้งกรอกแบบเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และแบบขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการ

เสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ชดุ ต่อการเสนอบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 1 คน 

พรอ้มลงลายชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งใหค้รบถว้น 

6. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการเปล่ียนค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ หรือนามสกลุ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแนบหลกัฐานการเปล่ียนดงักล่าว

และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

7.    แนบเอกสารอื่นๆ (ถา้มี) และรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้ 

8.    เอกสารตน้ฉบบัตอ้งส่งมายงัเลขานกุารบรษิัท ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี ตามที่อยู่ ดงันี ้
 

บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
662 ซอยอ่อนนชุ 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 

 

 

 

 



 

แบบข้อมูลของบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………นามสกลุ……………………………………………... 

ที่อยู่ ..............……….……………………………………………………..…….…………………..…………………. 

สญัชาต…ิ……………………………… วนั / เดือน / ปี เกิด………………………………อายุ…………………….ปี 

หมายเลขโทรศพัทท์ี่บา้น/ที่ท  างาน………………...…….…… หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ…………..……………….... 

อีเมล ์(ถา้ม)ี ……………………………………………………………………………..............…………………….. 

คณุวฒุิทางการศกึษา  

ปีที่สาเรจ็ ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา สาขาวชิา 

    

    

    

 

ประวตัิการทางานภายใน 5 ปี 

ตัง้แต่ปี ถึงปี บรษิัท / ประเภทธุรกิจ ต าแหน่ง 

    

    

    

    

 



การผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

(โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการผ่านการฝึกอบรม พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

ปี หลกัสตูร 

  

  

 

จ านวนหลกัทรพัยท์ี่ถือในบรษิัทฯ ณ วนัท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ ณ วนัที่………………………..............…………  

หลกัทรพัยท์ี่ถือโดย จ านวนหลกัทรพัย ์(หุน้) 

1. ตนเอง  

2. คู่สมรส  

3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  

4. บคุคลอื่น ตามมาตรา 258 (โปรดระบ)ุ  

 

 

ประวตัิการถกูด าเนินคดใีนการกระท าความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ย หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่

เก่ียวกบัตลาดทนุ ในระยะเวลา 10 ปียอ้นหลงั (ระบปีุ พ.ศ. ท่ีเกดิเหต ุขอ้กล่าวหา และผลการด าเนินคดี/ผลการ

พิจารณาของศาล) 

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

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

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

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

ในกรณีที่มีส่วนไดเ้สียทัง้ทางตรงและทางออ้มกบับรษิัทฯ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง (โปรดระบุ

ลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สียพรอ้มระบมุลูค่าของรายการ) 



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

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

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

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

ในกรณีที่มีการถือหุน้ เป็นกรรมการ หรือเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ทางตรงและทางออ้มในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจใน

ลกัษณะเดียวกนั หรือเป็นคู่แขง่กบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง (โปรดระบชุื่อหา้งหุน้ส่วน / 

ชื่อบรษิัท จ านวนหุน้ท่ีถือ คดิเป็นรอ้ยละของทนุจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ด  าเนินการ หรือลกัษณะของกิจกรรม

และลกัษณะส่วนไดเ้สียพรอ้มระบมุลูค่าของรายการ) 

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

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

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

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

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูใดๆ ที่ปรากฏในแบบขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ขา้งตน้ และเอกสารประกอบเป็นจรงิ และถกูตอ้งทกุประการ 

              ลงชื่อ.........................................………...…. ผูถื้อหุน้ 

(……………………………….…………….) 

วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ..……...... 

 

 

 

หมายเหต ุ

เอกสารประกอบแบบขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

และรบัรองสาเนาถกูตอ้ง 

2.  ส าเนาการศกึษา / การเขา้รบัการอบรม ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 


