
 

 

แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจ าปี 2564 
Proposal for Nomination of Candidate for the Company’s Director Election 2021 

 
                                                                                  วันที่…………………………………………………………… 
                                                                                  Date 
 
 ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ)………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Name (Proposer) 
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Address 
โทรศัพท์…………………………………E-mail…………………………………………….จ านวนหุ้นที่ถือ…………………………………..หุ้น 
Telephone                                                           Holding the total amount of                share 
 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………  
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน็กรรมการบริษัทในปี 2564 ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ 
บริษัทก าหนดไว้ โดยมีหลักฐานให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อและลงนามรับรองเอกสารประกอบการ 
พิจารณาครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ 
 I would like to nominate (Mr./Mrs./Miss)…………………………………………………………………………………….. 
To be elected as the Company’s director for year 2021. Such person has possess all qualification  
as stipulated by the Company and made his/her consent and certifies that all supporting  
documents are true, complete and authentic. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างตน้รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมานี้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเปน็ความจริงทุกประการ 
 I certify that the information provided above including the evidence of shares held and  
other supporting documents submitted is correct, complete and authentic. 
 
                                                                  ลงนาม ………………………………………………………. ผู้ถือหุ้น 
                                                                Signed (                                             ) shareholder   
 
  
 
 
 
 
 



 

 

  
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเข้า 

รับการพิจารณาเลือกตั้งเปน็กรรมการบริษัทยินยอมและขอรับรองว่ารายละเอียดดังทีป่รากฎในเอกสารที่แนบมา 
พร้อมกันนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ 
 I, (Mr./Mrs./Miss)………………………………………………………………who has been nominated as a  
Candidate for director of the Company, hereby certify and correct that the information provided  
Above is correct, complete and authentic. 
 
                                                        ลงนาม…………………………………………………………….ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
                                                    Signed (                                                      ) candidate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

หมายเหตุ / remarks 
   1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น / The shareholders must enclose 
      1.1. ใบหุ้นหรือหลักฐานยืนยันการถือหุ้น / The evidence of shares holding such as script or 

certificate of shares held issued by securities companies. 
 
      1.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบตัประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว  
            ต่างประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 Copy of identification card or passport (In case of non-Thai nationality) with certified as a 

true copy (In case shareholders are individual). 
 
      1.3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัว  
            ประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ไดล้งชื่อในจดหมายฉบับนี้  
            พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

Copy of Company’s affidavit and Identification card or passport (In case of non-Thai    
nationality) with certified as a true copy (In case shareholders are juristic persons) of 
authorized director must be enclosed and certified true copies by such director. 

 
      1.4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อความเก่ียวกับชื่อ,     

ที่อยู่, จ านวนหุ้นที่ถือทั้งหมด และลงชื่อพร้อมทั้งแนบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วยตามข้อ 1. 
In the event that several shareholders combine to propose agenda items All shareholders   
are required to enter a message regarding their names, addresses, total number of shares. 
And sign along with attaching documents of each shareholder as well as in item 1. 

 
   2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาบุคคลทีผู่้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่ 
       สามารถติดต่อได้ คุณสมบตัิไม่ครบตามที่ก าหนดหรือมีหลักฐานเอกสารประกอบไม่เพียงพอ 
       The Company will revoke the rights of shareholders to nominate candidates to be elected as  
       directors if founded that the information provided is incorrect, incomplete, those 
       shareholders cannot contact or are not fully qualified as indicated. 
 
   3. ผู้ถือหุ้นต้องให้ข้อมูลเอกสารประกอบพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ไดแ้ก่ 
       The shareholders must provide information of nominate candidates as follow: 
 
 
 



 

 

       3.1. ข้อมูลส่วนตัวประวัตกิารศึกษา ประวัติการท างาน และประวตัิการฝึกอบรมของบุคคลที่เสนอชื่อ เพื่อเข้ารับ 
             การเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
             Personal information for example, education history, working experiences and training      
             course of nominate candidates. 
 
       3.2.  ค ารับรองของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการว่าตนไม่มลีักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 
              และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กฎหมายหลักทรัพย์และ 
              ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายของบริษัทมหาชนจ ากัด ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
              และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
              และกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
              Testimonials of individuals nominated to be elected as directors that not disqualified by  
               law and has qualified by the law and regulations concerned as laws related to the  
               Securities and  Exchange Act. B.E.2535. The regulation of Stock Exchange of Thailand.  
               The Stock Exchange of Thailand Notification of the Capital Market Supervisory Board  
               and the rules and regulations of the company including the principles of corporate  
               governance. 
   
   4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ ส่วนงานเลขานุการบริษทั E-mail cs@siamraj.com  
       และส่งฉบับจริงมาที่เลขานุการบริษัท บมจ.สยามราชธานี เลขที่ 329 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง  
       อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 
       The shareholders can forward this from via e-mail cs@siamraj.com and submit the original to  
       Secretary of The Company 329 Moo 10 Old Railway Rd., Samrong, Phrapradang, Samutprakan  
       10130 not later than 14 February, 2021  
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