
แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถ ือห ุ้น 
 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาวอ่ืนๆ……………………………………………...……………................................. 
เป็นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จํานวน……….…………………………………หุ้น 
ท่ีอยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได้……………………………………………………………………………………....................... 
โทรศพัท์ ……………………………………………..… โทรสาร…………………………………..……. ……………... 
E-mail (ถ้ามี) …………………………………..……………………………………………………………………..…... 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเพิ่มวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี...............................................................
รายละเอียดดงันี ้ 
เร่ืองท่ีเสนอ : ……………..…………………………………………………………………………………………….…..  
วตัถปุระสงค์ :       เพ่ือรับทราบ            เพ่ือพิจารณา               เพ่ืออนมุตั ิ 
เอกสารประกอบ :       มี         ไมมี่  
รายละเอียด : ……………..……………………………………………………………………………………….………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูและเอกสารหลกัฐานแนบท่ีสง่มานี ้ถกูต้องครบถ้วนทกุประการ  
 
ลงช่ือ…………………………………………….. ผู้ ถือหุ้น  
       (……………………………………………..)  
        วนัท่ี ……………………………………….  
เอกสารประกอบการพิจารณา :  

1. หลกัฐานแสดงตน  

1.1 บคุคลธรรมดา: แนบสําเนาบตัรประจาตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (สําหรับชาวตา่งชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง  

1.2 นิติบคุคล: แนบสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอานาจลงนาม พร้อมทัง้ประทบัตรา

สําคญั (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (สําหรับชาวตา่งชาติ) ของผู้ มีอํานาจลงนาม พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  

2. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือหลกัฐาน

อ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ (Custodian)  

3. กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมลูในแบบเสนอวาระการประชมุผู้

ถือหุ้น และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน สว่นผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนให้กรอกข้อมลูในสว่นท่ี (1) ให้ครบถ้วน และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานพร้อมทัง้รวบรวม
หลกัฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั  

4. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ ื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ……………………………………………...……………............................... 

เป็นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จํานวน……….…………………………………หุ้น 
ท่ีอยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได้……………………………………………………………………………………....................... 
โทรศพัท์ ……………………………………………..… โทรสาร…………………………………..……. …………….... 
E-mail (ถ้ามี) …………………………………..………………………………………………………………..………... 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ช่ือ.......................................................นามสกลุ ..................................................อาย.ุ..........................ปี 

 แบบข้อมลูบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ :       มี           ไมมี่ 

 เอกสารประวตัเิพิ่มเตมิ :       มี         ไมมี่  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่บคุคลดงักลา่วยนิยอมและรับรองวา่ข้อมลูบคุคลและเอกสารหลกัฐานแนบท่ีสง่มานี ้ถกูต้อง
ครบถ้วนทกุประการ  
 
ลงช่ือ…………………………………………….. ผู้ ถือหุ้น  
       (……………………………………………..)  
 วนัท่ี ………………….………………………….  
เอกสารประกอบการพิจารณา :  

1. หลกัฐานแสดงตน  

1.1 บคุคลธรรมดา: แนบสําเนาบตัรประจาตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (สําหรับชาวตา่งชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง  

1.2 นิติบคุคล: แนบสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอานาจลงนาม พร้อมทัง้ประทบัตรา

สําคญั (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (สําหรับชาวตา่งชาติ) ของผู้ มีอํานาจลงนาม พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  

2. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือหลกัฐาน

อ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ (Custodian)  

3. กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมลูในแบบเสนอวาระการประชมุผู้

ถือหุ้น และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน สว่นผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนให้กรอกข้อมลูในสว่นท่ี (1) ให้ครบถ้วน และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานพร้อมทัง้รวบรวม
หลกัฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั  

4. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  

 
 



แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น  ประจาํปี ................. 

 
 
1. ข้อมลูทัว่ไปของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
(1) ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย) ………………………………………………. (ช่ือสกลุเดิม ....................................................................... ) 
                  (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………………………………………………. 
(2) วนั/เดือน/ปี เกิด ............................................................................... อาย ุ........................... ปี 
(3) สญัชาติ ...................................................... 
(4) สขุภาพ     [ ] แข็งแรงเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการได้         [ ] ไมแ่ข็งแรงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการได้ 
(โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลงัไมเ่กิน 6 เดือน) 
(5) คูส่มรสช่ือ-สกลุ..................................................................................... (ช่ือสกลุเดิม ............................................................. ) 
(6) บตุร จํานวน ………… คน คือ 
ช่ือ ........................................................................................ อาย ุ.............ปี ท่ีทํางาน ................................................................ 
ช่ือ ........................................................................................ อาย ุ............ ปี ท่ีทํางาน ................................................................ 
ช่ือ ........................................................................................ อาย ุ............ ปี ท่ีทํางาน ............................................................... 
ช่ือ ........................................................................................ อาย ุ............ ปี ท่ีทํางาน ................................................................ 
2. ท่ีอยูปั่จจบุนั 
(1) ท่ีอยูส่ถานประกอบธุรกิจ ช่ือสถานประกอบธุรกิจ ................................................................................................................. 
เลขท่ี................. ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ................................................. 
ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต ....................................................................... 
จงัหวดั ................................................ โทรศพัท์ ........................................................................... 
(2) ท่ีอยูส่ถานท่ีพํานกัอาศยั เลขท่ี ................. ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ................................................. 
ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ........................................................................ 
จงัหวดั ............................................... โทรศพัท์ ........................................................................... 
(3) ท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทยให้ระบท่ีุอยูท่ี่ติดตอ่ได้ในตา่งประเทศ) 
3. คณุสมบติัตามวิชาชีพ 
(1) คณุวฒิุทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา) 
ช่ือสถาบนัท่ีสําเร็จการศกึษา ช่ือคณุวฒิุและสาขาวิชาเอก ปีท่ีสําเร็จ 
………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 
………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 
………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 
(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษัท 
ช่ือหลกัสตูร ผู้จดัหลกัสตูร ปี ท่ีเข้าร่วม 
………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 
………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 
………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 

ติดรูปถ่ายสี 

ขนาด 2 นิว้ 



4. ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ย้อนหลงัจนถึงปัจจบุนั 
ปี พ.ศ. ช่ือสถานท่ีทํางาน ประเภทธุรกิจ ตําแหน่งงาน 
................................... ......................................................................... .........................................................  
................................... ......................................................................... .........................................................  
................................... ......................................................................... .........................................................  
................................... ......................................................................... .........................................................  
................................... ......................................................................... .........................................................  
................................... ......................................................................... .........................................................  
5. การถือหุ้นสามญัในบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี …………………….………………... (วนัท่ีได้รับ
การเสนอช่ือ) 
ตนเองถือหุ้นจํานวน .................................................. หุ้น 
คูส่มรสถือหุ้นจํานวน .................................................. หุ้น 
บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (1) ช่ือ ....................................................................................... ถือหุ้นจํานวน ............................... หุ้น 
(2) ช่ือ ...................................................................................... ถือหุ้นจํานวน ............................... หุ้น 
6. ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
ช่ือธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ผู้ เก่ียวข้อง ร้อยละ ตําแหน่งงาน ตัง้แตปี่ 
ของหุ้นท่ีถือ ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
.......................................... ......................................... .......................... ................... ............................................ ............... 
.......................................... ......................................... .......................... ................... ............................................ ............... 
.......................................... ......................................... .......................... ................... ............................................ ............... 
หมายเหต ุให้รายงานทกุธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารและธุรกิจท่ีมีการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 0.5 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วของธุรกิจ
นัน้ 
7. ทา่นเคยมีประวติัการฟอ้งร้องหรือถกูฟอ้งร้องดําเนินคดีหรือไม ่(เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ) 
[ ] ไมมี่ [ ] มี  กรุณาระบรุายละเอียด ........................................................................................................... 
8. เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ (ข้อใดจดัหาไมไ่ด้ ให้ระบเุหตผุลด้วย) 
[ ] 1. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 
[ ] 2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
[ ] 3. หลกัฐานแสดงคณุวฒิุการศกึษา 
[ ] 4. หนงัสือรับรองการทํางานจากสถานท่ีทํางานปัจจบุนัหรือลา่สดุ  
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว /……….. ) .................................................................................................................. ตกลงให้เสนอช่ือ 
และข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
และขอรับรองวา่รายละเอียดในแบบข้อมลูข้างต้นนี ้ถกูต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบท่ีย่ืนมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทกุประการ และ 
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลู หรือเอกสารประกอบดงักลา่วได้ 
ลงช่ือ .......................................................... บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
         (……………...………………………….) 
วนัท่ี ............................................................. 
หมายเหต ุกรณีช่องวา่งในการระบขุ้อมลูไมเ่พียงพอ สามารถจดัพิมพ์เอกสารเพิ่มเติมได้ 


