
แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

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

1. หลกัฐานแสดงตน  

1.1 บคุคลธรรมดา: แนบส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (ส าหรับชาวตา่งชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถกูต้อง  

1.2 นิติบคุคล: แนบส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอีานาจลงนาม พร้อมทัง้ประทบัตรา

ส าคญั (ถ้าม)ี พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (ส าหรับชาวตา่งชาติ) ของผู้มีอ านาจลงนาม พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

2. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือหลกัฐาน

อื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ (Custodian)  

3. กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมลูในแบบเสนอวาระการประชมุผู้

ถือหุ้น และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน สว่นผู้ ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมลูในสว่นท่ี (1) ให้ครบถ้วน และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานพร้อมทัง้รวบรวม
หลกัฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั  

4. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้าม)ี  



แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ……………………………………………...……………............................... 

เป็นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน……….…………………………………หุ้น 
ท่ีอยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได้……………………………………………………………………………………....................... 
โทรศพัท์ ……………………………………………..… โทรสาร…………………………………..……. …………….... 
E-mail (ถ้ามี) …………………………………..………………………………………………………………..………... 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

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

 แบบข้อมลูบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ :       มี           ไมมี่ 

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

1. หลกัฐานแสดงตน  

1.1 บคุคลธรรมดา: แนบส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (ส าหรับชาวตา่งชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถกูต้อง  

1.2 นิติบคุคล: แนบส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอีานาจลงนาม พร้อมทัง้ประทบัตรา

ส าคญั (ถ้าม)ี พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (ส าหรับชาวตา่งชาติ) ของผู้มีอ านาจลงนาม พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

2. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือหลกัฐาน

อื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ (Custodian)  

3. กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมลูในแบบเสนอวาระการประชมุผู้

ถือหุ้น และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน สว่นผู้ ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมลูในสว่นท่ี (1) ให้ครบถ้วน และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานพร้อมทัง้รวบรวม
หลกัฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั  

4. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้าม)ี  

 
 



แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี ................. 

 
 
1. ข้อมลูทัว่ไปของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
(1) ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย) ………………………………………………. (ช่ือสกลุเดมิ ....................................................................... ) 
                  (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………………………………………………. 
(2) วนั/เดือน/ปี เกิด ............................................................................... อาย ุ........................... ปี 
(3) สญัชาต ิ...................................................... 
(4) สขุภาพ     [ ] แข็งแรงเพยีงพอที่จะปฏิบตัิหน้าที่กรรมการได้         [ ] ไมแ่ข็งแรงพอทีจ่ะปฏิบตัหิน้าที่กรรมการได้ 
(โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลงัไมเ่กิน 6 เดือน) 
(5) คูส่มรสช่ือ-สกลุ..................................................................................... (ช่ือสกลุเดิม ............................................................. ) 
(6) บตุร จ านวน ………… คน คอื 
ช่ือ ........................................................................................ อาย ุ.............ปี ที่ท างาน ................................................................ 
ช่ือ ........................................................................................ อาย ุ............ ปี ที่ท างาน ................................................................ 
ช่ือ ........................................................................................ อาย ุ............ ปี ที่ท างาน ............................................................... 
ช่ือ ........................................................................................ อาย ุ............ ปี ที่ท างาน ................................................................ 
2. ที่อยูปั่จจบุนั 
(1) ที่อยูส่ถานประกอบธุรกิจ ช่ือสถานประกอบธุรกิจ ................................................................................................................. 
เลขที่................. ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ................................................. 
ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ....................................................................... 
จงัหวดั ................................................ โทรศพัท์ ........................................................................... 
(2) ที่อยูส่ถานท่ีพ านกัอาศยั เลขที ่................. ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ................................................. 
ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ........................................................................ 
จงัหวดั ............................................... โทรศพัท์ ........................................................................... 
(3) ที่อยูใ่นตา่งประเทศ (กรณีบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทยให้ระบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ในตา่งประเทศ) 
3. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 
(1) คณุวฒุิทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา) 
ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา ช่ือคณุวฒุิและสาขาวิชาเอก ปีที่ส าเร็จ 
………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 
………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 
………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 
(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที่เก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษัท 
ช่ือหลกัสตูร ผู้จดัหลกัสตูร ปี ที่เข้าร่วม 
………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 
………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 
………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 

ติดรูปถ่ายส ี

ขนาด 2 นิว้ 



4. ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ย้อนหลงัจนถงึปัจจบุนั 
ปี พ.ศ. ช่ือสถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหนง่งาน 
................................... ......................................................................... .........................................................  
................................... ......................................................................... .........................................................  
................................... ......................................................................... .........................................................  
................................... ......................................................................... .........................................................  
................................... ......................................................................... .........................................................  
................................... ......................................................................... .........................................................  
5. การถือหุ้นสามญัในบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี …………………….………………... (วนัท่ีได้รับ
การเสนอช่ือ) 
ตนเองถือหุ้นจ านวน .................................................. หุ้น 
คูส่มรสถือหุ้นจ านวน .................................................. หุ้น 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (1) ช่ือ ....................................................................................... ถือหุ้นจ านวน ............................... หุ้น 
(2) ช่ือ ...................................................................................... ถือหุ้นจ านวน ............................... หุ้น 
6. ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัตนเอง คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
ช่ือธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ผู้ เก่ียวข้อง ร้อยละ ต าแหนง่งาน ตัง้แตปี่ 
ของหุ้นท่ีถือ ในธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
.......................................... ......................................... .......................... ................... ............................................ ............... 
.......................................... ......................................... .......................... ................... ............................................ ............... 
.......................................... ......................................... .......................... ................... ............................................ ............... 
หมายเหต ุให้รายงานทกุธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารและธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 0.5 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วของธุรกิจ
นัน้ 
7. ทา่นเคยมีประวตัิการฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องด าเนินคดีหรือไม ่(เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ) 
[ ] ไมม่ี [ ] ม ี กรุณาระบรุายละเอียด ........................................................................................................... 
8. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ (ข้อใดจดัหาไมไ่ด้ ให้ระบเุหตผุลด้วย) 
[ ] 1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 
[ ] 2. ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
[ ] 3. หลกัฐานแสดงคณุวฒุกิารศกึษา 
[ ] 4. หนงัสอืรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจบุนัหรือลา่สดุ  
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว /……….. ) .................................................................................................................. ตกลงให้เสนอช่ือ 
และข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
และขอรับรองวา่รายละเอียดในแบบข้อมลูข้างต้นนี ้ถกูต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทกุประการ และ 
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลู หรือเอกสารประกอบดงักลา่วได้ 
ลงช่ือ .......................................................... บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
         (……………...………………………….) 
วนัท่ี ............................................................. 
หมายเหต ุกรณีช่องวา่งในการระบขุ้อมลูไมเ่พียงพอ สามารถจดัพมิพ์เอกสารเพิ่มเติมได้ 


