บริษัท เท็กซ์ ไทล์ เพรสทีจ จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื( องเพื(อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื(อบุคคล
เพื(อรั บการพิจารณาเลือกตัง1 เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
1. วัตถุประสงค์
ด้ วยบริ ษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที'ดี
บริ ษัทฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื' องเพื'อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื'อบุคคลเพื'อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
0 นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เพื'อบรรจุเป็ น
วาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที'บริ ษัทฯ กําหนด
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที'จะมีสิทธิในการเสนอเรื' องเพื'อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื'อบุคคลเพื'อรับการ
พิจ ารณาเลื อกตัง0 เป็ นกรรมการบริ ษัท ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2561 ต้ องมี คุณสมบัติตามที'
กฎหมายกํ าหนด คือ เป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึ'งหรื อหลายคนซึ'งถื อหุ้นและมีสิทธิ ออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
0
ษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 5,400,000 หุ้น)
3. เอกสารหลักฐานที(เกี(ยวข้ อง
3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ ใบหุ้น หรื อหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker)
หรื อ จากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หากเป็ น สําเนาต้ องรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
3.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อสํ า เนาใบสํ าคัญ ประจํ าตัว ต่างด้ าว หรื อสํ า เนาหนัง สื อ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทังรั0 บรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คล
สําเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
สําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื'อที'ได้ ลงนามในแบบฟอร์ ม พร้ อมทังรั0 บรองสําเนาถูกต้ อง
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4. การเสนอเรื( องเพื(อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4.1 ขัน1 ตอนในการเสนอ
(1) กรอกแบบเสนอเรื' องเพื'อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (แบบ ก.)
ให้ ครบถ้ วนและลงนาม พร้ อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที'ระบุ
(2) กรณีที'ผ้ ถู ือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้ องการเสนอเรื' องเพื'อบรรจุเป็ นวาระการประชุม ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุก รายกรอกข้ อ มูล ใน แบบ ก. รายละ 1 ชุ ด และลงนาม พร้ อมแนบหลัก ฐานตาม
รายละเอี ยดที' ระบุแล้ วรวมเอกสารทัง0 หมดเป็ นชุดเดียวกัน และให้ ร ะบุชื'อบุคคลที' ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ เป็ นผู้ประสานงานติดต่อกับบริ ษัทฯ จํานวน 1 คน
(3) กรณีที'ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการเสนอเรื' องเพื'อบรรจุเป็ นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ จดั ทํา
แบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม พร้ อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที'ระบุแล้ ว
รวมเอกสารทังหมดเป็
0
นชุดเดียวกัน
4.2 เรื( องที(จะไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) เรื' องที'เสนอโดยผู้ถือหุ้นที'มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้ วน หรื อให้ ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน
ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที'กําหนด
(2) เรื' องที'เกี'ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ และข้ อเท็จจริ งที'กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี'ยวกับความไม่ปกติของเรื' องดังกล่าว
(3) เรื' องที'อยูน่ อกเหนืออํานาจที'บริ ษัทฯ จะดําเนินการให้ เกิดผลตามที'ประสงค์
(4) เรื' องที'ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที'ประชุมผู้ถือหุ้นเพื'อพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือนที'ผ่านมา
และเรื' องดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
0
ษัทฯ เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในการนําเสนอครัง0 ใหม่จะได้ เปลี'ยนแปลง
ไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้ อเท็จจริ งในขณะที'นําเสนอต่อที'ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง0 ก่อน
(5) เรื' องที'ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานกํ ากับดูแลบริ ษัทหรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติที'
ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแลกิจการที'ดีของบริ ษัทฯ
(6) เรื' องที'บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการแล้ ว
(7) กรณีอื'นใดตามที'คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4.3 การพิจารณา
(1) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน' กรองในเบื 0องต้ น หากข้ อมูลและเอกสารครบถ้ วน
จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื'อพิจารณา ทังนี
0 0 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษัท
ถือเป็ นที'สดุ
(2) เรื' องที'ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2561 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
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(3) เรื' องที'ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ จะแจ้ งเพื'อทราบในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมระบุเหตุผล
5. การเสนอชื(อบุคคลเพื(อรั บการพิจารณาเลือกตัง1 เป็ นกรรมการบริษัท
5.1 ขัน1 ตอนในการเสนอ
ผู้ถื อ หุ้น ที' มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามหลัก เกณฑ์ ที' กํ า หนด สามารถเสนอชื' อ บุ ค คลเพื' อ รั บ การ
พิจารณาเลือกตังเป็
0 นกรรมการบริ ษัท ดังนี 0
(1) กรอกแบบเสนอชื'อบุคคลเพื' อรั บการพิจารณาเลือกตังเป็
0 นกรรมการบริ ษัทในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (แบบ ข.) ให้ ครบถ้ วนและลงนาม พร้ อมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดที'ระบุ
(2) กรณีที'ผ้ ถู ือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้ องการเสนอชื'อบุคคลเพื'อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
0 น
กรรมการบริ ษัท ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายกรอกข้ อมูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด และลงนาม
พร้ อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที'ระบุ แล้ วรวมเอกสารทังหมดเป็
0
นชุดเดียวกัน และ
ให้ ระบุชื'อบุคคลที'ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ประสานงานติดต่อกับบริ ษัทฯ จํานวน 1 คน
(3) กรณี ที'ผ้ ูถือหุ้นต้ องการเสนอชื' อบุคคลเพื' อรั บการพิ จารณาเลื อกตัง0 เป็ นกรรมการบริ ษัท
มากกว่ า 1 รายชื' อ ให้ จัด ทํ า แบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื' อ และลงนามพร้ อมแนบ
หลักฐานตามรายละเอียดที'ระบุ แล้ วรวมเอกสารทังหมดเป็
0
นชุดเดียวกัน
(4) กรอกแบบข้ อมูลบุคคลที'ได้ รับการเสนอชื'อเพื'อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
0 นกรรมการบริ ษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (แบบ ค.)ให้ ครบถ้ วน และลงนามโดยบุคคลที'
ได้ รับการเสนอชื'อ พร้ อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที'รับรองโดยบุคคลที'ได้ รับการ
เสนอชื'อ ได้ แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่ า งประเทศ) สํ า เนาทะเบี ย นบ้ า น สํ า เนาหลั ก ฐานแสดงวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และ
จากสถานที' ทํางานปั จ จุบัน หรื อล่าสุด พร้ อมรั บรองสํ าเนาถูกต้ อง และกรณี เ สนอชื' อ
มากกว่า 1 รายชื'อ ให้ กรอก 1 ชุด ต่อ 1 รายชื'อ
5.2 คุณลักษณะและคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
(1) มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและประกาศที'เกี'ยวข้ อง
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทํางานที'เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริ ษัทฯ
(3) มีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ จริ ยธรรม และมี ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพื' อประโยชน์
สูงสุด ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริ ษัทฯ อย่างแท้ จริ ง
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5.3 การพิจารณา
(1) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน' กรองในเบื 0องต้ น หากข้ อมูลและเอกสารครบถ้ วน
จะนํ าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื' อพิ จ ารณาคุณ สมบัติข องบุคคลดัง กล่าว และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื'อพิจารณา ทังนี
0 0 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษัทถือ
เป็ นที'สดุ
(2) บุคคลที'ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะได้ รับการบรรจุชื'อในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม พร้ อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัท
(3) บุคคลที'ไม่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทราบในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมระบุเหตุผล
6. ช่ องทางการรั บเรื( องที(ผ้ ูถือหุ้นเสนอ
ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้ งเรื' องผ่านช่องทาง ดังนี 0
6.1 จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที'ลงลายมือชื'อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื'อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ ษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที' :เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จํากัด (มหาชน)
เลขที' 704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
6.2 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ที' เลขานุการบริ ษัท
โทร. 02-294-0071 ต่อ 166 หรื อที' E-mail : investor @ tpcorp.co.th
7. ระยะเวลาในการยื(นเสนอวาระและชื(อบุคคล
ตังแต่
0 วนั ที' 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที' 30 ธันวาคม 2560 ทังนี
0 0 บริ ษัทฯ จะถือวันที'ตามตราประทับ
ไปรษณีย์บนหน้ าซองเป็ นสําคัญ

หน้ า 4 ของจํานวน 11 หน้ า

บริษัท เท็กซ์ ไทล์ เพรสทีจ จํากัด (มหาชน)
แบบเสนอเรื( องเพื(อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 (แบบ ก.)
วันที'........................
1. ข้ อมูลทั(วไป
ข้ าพเจ้ า (ชื(อ – ชื(อสกุล ของผู้เสนอวาระ) : ………….……………………………………………
ที(อยู่ปัจจุบัน / ที(ตดิ ต่ อได้ :
เลขที' .............หมูบ่ ้ าน / อาคาร …………….………… หมูท่ ี' ………ตรอก / ซอย …………….……
ถนน....................................ตําบล / แขวง………….………..อําเภอ / เขต…………………
จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์…………..……….ประเทศ............................................
โทรศัพท์…………………… โทรสาร.................................... E-mail……………………………….
ที'อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณีบคุ คลที'มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยให้ ระบุที'อยู่ที'ติดต่อได้ ในต่างประเทศ)
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
2. จํานวนหุ้นที(ถือครอง: ……………….…….…หุ้น
3. เรื( องที(เสนอ : ………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์ :
[ ] เพื'ออนุมตั หิ รื อเพื'อพิจารณา
[ ] เพื'อทราบ
รายละเอียดพร้ อมเหตุผลประกอบ : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
เอกสารประกอบ: มีดงั นี 0
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

หน้ า 5 ของจํานวน 11 หน้ า

4. เอกสารหลักฐานที(เกี(ยวข้ อง
4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ ใบหุ้น หรื อหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker)
หรื อ จากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หากเป็ น สําเนาต้ องรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อสํ า เนาใบสํ าคัญ ประจํ าตัว ต่างด้ าว หรื อสํ า เนาหนัง สื อ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทังรั0 บรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คล
สําเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
สําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื'อที'ได้ ลงนามในแบบฟอร์ ม พร้ อมทังรั0 บรองสําเนาถูกต้ อง
5. คํารั บรอง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลและเอกสารหลักฐานที'แนบเพิ'มเติม ถูกต้ องครบถ้ วน และยินยอมให้
บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื'อ ................................................... ผู้ถือหุ้น
(
)

หน้ า 6 ของจํานวน 11 หน้ า

บริษัท เท็กซ์ ไทล์ เพรสทีจ จํากัด (มหาชน)
แบบเสนอชื(อบุคคลเพื(อรั บการพิจารณาเลือกตัง1 เป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (แบบ ข.)
วันที'.......................................
1. ข้ อมูลทั(วไป
ข้ าพเจ้ า (ชื(อ – ชื(อสกุลของผู้เสนอชื(อบุคคล) : ………………………..……………………….
ที(อยู่ปัจจุบัน / ที(ตดิ ต่ อได้ :
เลขที' .............หมูบ่ ้ าน / อาคาร …………….………… หมูท่ ี' ………ตรอก / ซอย …………….……
ถนน....................................ตําบล / แขวง………….………..อําเภอ / เขต.....................................
จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์…………..……….ประเทศ...........................................
โทรศัพท์…………………… โทรสาร.................................... E-mail……………………………….
ที'อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณีบคุ คลที'มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยให้ ระบุที'อยู่ที'ติดต่อได้ ในต่างประเทศ)
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
2. จํานวนหุ้นที(ถือครอง: ………………………หุ้น
3. รายชื(อบุคคลที(ประสงค์ จะเสนอชื(อเพื(อรั บการพิจารณาเลือกตัง1 เป็ นกรรมการบริษัท :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. เอกสารหลักฐานที(เกี(ยวข้ อง
4.1 หลั กฐานการถือหุ้น ได้ แก่ ใบหุ้น หรื อหนังสื อรั บรองการถื อหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker)
หรื อ จากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หากเป็ น สําเนาต้ องรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อสํ า เนาใบสํ าคัญ ประจํ าตัว ต่างด้ าว หรื อสํ า เนาหนัง สื อ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทังรั0 บรองสําเนาถูกต้ อง

หน้ า 7 ของจํานวน 11 หน้ า

กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คล
สําเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
สําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื'อที'ได้ ลงนามในแบบฟอร์ ม พร้ อมทังรั0 บรองสําเนาถูกต้ อง
5. คํารั บรอง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลและเอกสารหลักฐานที'แนบเพิ'มเติม ถูกต้ องครบถ้ วน และยินยอมให้
บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื'อ ................................................... ผู้ถือหุ้น
(
)

หน้ า 8 ของจํานวน 11 หน้ า

บริษัท เท็กซ์ ไทล์ เพรสทีจ จํากัด (มหาชน)

รู ปถ่ายสี
ขนาด 2 นิ 0ว

แบบข้ อมูลบุคคลที(ได้ รับการเสนอชื(อเพื(อรั บการพิจารณาเลือกตัง1 เป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 (แบบ ค.)
วันที' …………………………………
1. ข้ อมูลทั(วไปของบุคคลที(ได้ รับการเสนอชื(อ
(1) ชื'อ-ชื'อสกุล (ภาษาไทย) …………………..………………(ชื'อสกุลเดิม ……………………….………)
(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………….…………
(2) วัน/เดือน/ปี เกิด …………………………………..อายุ …………….ปี สัญชาติ ……………………..
(3) สถานภาพการสมรส [ ] โสด
[ ] สมรส [ ] หย่าร้ าง
(4) คูส่ มรสชื'อ …………………………………………………(ชื'อสกุลเดิม……………………………….)
(5) รายละเอียดเกี'ยวกับบุตร
ชื'อบุตร
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ (ปี )
สถานที'ทํางาน
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
2. ที(อยู่
(1) สถานที'ทํางาน
ชื'อสถานประกอบธุรกิจ …………………………………………………..………………….
เลขที'……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน ……………………………
ตําบล/แขวง ……………………อําเภอ/เขต ………………….จังหวัด ……………………….
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์ ……………………………
(2) ที'อยู่ปัจจุบนั /ที'ตดิ ต่อได้
เลขที'……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน ……………………………
ตําบล/แขวง ……………………อําเภอ/เขต ………………….จังหวัด ……………………….
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์ ……………………………

หน้ า 9 ของจํานวน 11 หน้ า

3. คุณสมบัตติ ามวิชาชีพ
(1) วุฒิการศึกษา
ชื'อสถาบันที'สําเร็ จการศึกษา
ชื'อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอก
ปี ที'สําเร็ จ
……………………………………… …………………………………..
………………...
……………………………………… …………………………………..
………………...
……………………………………… …………………………………..
………………...
(2) ประวัตกิ ารฝึ กอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ชื'อหลักสูตร
ปี ที'เข้ าร่วม
…………………………………………………………
…………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………..
4. ประสบการณ์ การทํางานจนถึงปั จจุบัน
ตังแต่
0 พ.ศ.ถึง พ.ศ.
ชื'อสถานที'ทํางาน
ประเภทธุรกิจ
ตําแหน่งงาน
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
5. หน้ าที(ความรั บผิดชอบในตําแหน่ งงานปั จจุบัน
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
6. การถือหุ้นในบมจ.เท็กซ์ ไทล์ เพรสทีจ ณ วันที' …...……………………(วันที'ได้ รับการเสนอชื'อ)
ถือหุ้นสามัญ
จํานวน………………….. หุ้น
คูส่ มรส ถือหุ้นสามัญ
จํานวน……………………หุ้น
บุตรที'ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(1) ชื'อ………………………………………………… ถือหุ้นสามัญ จํานวน…………………….. หุ้น
(2) ชื'อ………………… …………………………….ถือหุ้นสามัญ จํานวน…………………….. หุ้น
7. ธุรกิจที(เกี(ยวข้ องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที(ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ชื'อธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ผู้เกี'ยวข้ อง
ร้ อยละของ ตําแหน่งงาน ตังแต่
0 ปี
หุ้นที'ถือ ในธุรกิจที'เกี'ยวข้ อง
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
หมายเหตุ : สําหรับทุกธุรกิจที'เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร และธุรกิจที'มีการถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 1.0 ของหุ้นที'
จําหน่ายได้ แล้ วของธุรกิจนัน0
หน้ า 10 ของจํานวน 11 หน้ า

8. ประวัตกิ ารฟ้องร้ องหรื อถูกฟ้องร้ องดําเนินคดี (เว้ นแต่ ความผิดลหุโทษ)
ศาล
สถานะ
คดี (แพ่ง/อาญา
ข้ อหาหรื อ
ทุน
เลขที'
ผลคดี
(โจทก์/จําเลย
/ล้ มละลาย)
ฐานความผิด ทรัพย์
คดี
/ผู้ร้อง)
……………… …………….. ………………….. ……………….. …….… …….…. ………….
……………… …………….. ………………….. ……………….. …….… …….…. ………….
9. เอกสารประกอบการพิจารณาที(รับรองโดยบุคคลที(ได้ รับการเสนอชื(อ
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(2) สําเนาทะเบียนบ้ าน
(3) สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
(4) สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(5) หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที'ทํางานปั จจุบนั หรื อล่าสุด
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................ตกลงให้ เสนอชื'อและ
ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี 0 เพื'อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
0 นกรรมการบริ ษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดใน
แบบข้ อมูลข้ างต้ นถูกต้ องครบถ้ วน และเอกสารประกอบที'ยื'นมาพร้ อมนี 0เป็ นความจริ งทุกประการ และยินยอม
ให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูล หรื อเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื'อ.................................................................บุคคลที'ได้ รับการเสนอชื'อ
(
)

หน้ า 11 ของจํานวน 11 หน้ า

