
 
 

แบบ ก 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565  
 

 วันท่ี  ........................................................................ 
 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/……….) ..................................................... อยูบานเลขท่ี ................................. 

ถนน ..................................... ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต 

.................................................จังหวัด ..................................... รหสัไปรษณีย  .................. โทรศัพท (บาน/ทํางาน)  

............................................(มือถือ).................................... โทรสาร.................................อีเมล ..................................... 

เปนผูถือหุนของ บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันท่ี  ............................. ทะเบียนหุนเลขท่ี ......................... 

รวมจํานวน ..................................... หุน 

ขาพเจามีความประสงคเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ดังน้ี 

เรื่องท่ีเสนอ: .............................................................................................................  

 เพ่ือพิจารณา        เพ่ือทราบ 

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

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

วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเสนอ: 

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

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

รายละเอียด/เอกสารแนบเพ่ิมเติม (ถามี) ท่ีไดลงช่ือรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนาจํานวน ..................... หนา 

[กรณผีูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมตามหลักเกณฑขอ 4.1 (3)] 

ขาพเจาขอมอบหมายให  (นาย/นาง/นางสาว/…….) ............................................................. ซึ่งเปนผูถือหุน 

ของบริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) อยูบานเลขท่ี ............................... ถนน ............................................... 

ตําบล/แขวง ..........................................อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ............................................ 

รหัสไปรษณีย  ...................... โทรศัพท (บาน/ทํางาน) .................................... (มือถือ) ........................................ 

โทรสาร  ............................. อีเมล ............................................................................  เปนผูไดรับมอบหมายจากขาพเจาในการตดิตอกับ

บริษัทฯ แทนขาพเจา 

คํารับรอง:  ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจเุปนระเบียบวาระพรอมท้ังเอกสารและ 

หลักฐานประกอบท้ังหมดถูกตองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ ................................................................... ผูถือหุน 

        (...................................................................) 

         วันท่ี ........................................................... 

 



 
 

     แบบ ข 

แบบเสนอช่ือกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผูถอืหุนประจำป 2565 
 

วันท่ี  ........................................................................ 
 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/……….) ............................................... อยูบานเลขท่ี  .................................... 

ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต ............................................... 

จังหวัด ................................... รหสัไปรษณีย  ....................... โทรศพัท (บาน/ทํางาน) ......................................... 

(มือถือ) .................................... โทรสาร ................................. อีเมล ..................................................................... 

เปนผูถือหุนของ บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 

ทะเบียนหุนเลขท่ี..................................................................รวมจํานวน.......................................หุน 

ขาพเจามีความประสงคขอเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/…….) ................................................................................  

เพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565  

โดยบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑท่ีกําหนดและมีหลักฐานการใหความยินยอมของบุคคล

ท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการพรอมท้ังขอมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯ กําหนด ซึ่งไดลงช่ือ

รับรองความถูกตองไวแลวทุกหนาจํานวน ..................... หนา 

เหตุผลท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา: 

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

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

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

[กรณผีูถือหุนหลายรายเสนอช่ือกรรมการตามหลักเกณฑขอ 5.1 (3)] 

ขาพเจาขอมอบหมายให  (นาย/นาง/นางสาว/…….) ............................................................. ซึ่งเปนผูถือหุน 

ของ บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) อยูบานเลขท่ี ................................. ถนน ................................................ 

ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต ........................................... จังหวัด .........................................  

รหัสไปรษณีย .............................. โทรศัพท (บาน/ทํางาน) ................................... (มือถือ) ....................................... 

โทรสาร .......................................... อีเมล ..................................................................... เปนผูไดรับมอบหมายจากขาพเจาในการตดิตอ

กับบริษัทฯ แทนขาพเจา 

คำรับรอง: ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกเปนกรรมการบริษัทพรอมท้ังเอกสารและหลักฐานประกอบ

ท้ังหมดถูกตองทุกประการและยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 

 

 

  ลงช่ือ .................................................................... ผูถือหุน 

                      (...................................................................) 

          วันท่ี ............................................................ 



 
 

 

      แบบ ค (หนา 1) 

แบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ 

บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน)  
 

 

ช่ือ/นามสกุล (ภาษาไทย) ....................................................................................................... 

                 (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปเกิด .................................................. อายุ ................ ป   เพศ ............................  

สัญชาติ .....................................................ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี .............................................ถนน.................................................  

ตําบล/แขวง ............................................................. 

อําเภอ/เขต ....................................…จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย ............................... 

โทรศัพท  (บาน/ทํางาน) ............................... (มือถือ) ............................ โทรสาร .................................... 

อีเมล .................................................................................................. 

การถือหุน บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี .......................... ทะเบียนหุนเลขท่ี ........................... 

รวมจํานวน ...................................... หุน 

 

สถานภาพการสมรส 

คูสมรสช่ือ .......................................................................... ถือหุนบรษัิทฯ จํานวน ................................... หุน 

บุตรจํานวน ................... คนคือ 

1. ……………………………………………… อายุ  .….. ป ถือหุนบริษัทฯ จํานวน ....................... หุน 

2. ……………………………………………… อายุ  .….. ป ถือหุนบริษัทฯ จํานวน ....................... หุน 

3. ……………………………………………… อายุ  .….. ป ถือหุนบริษัทฯ จํานวน ....................... หุน 

 

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา) 

ชื่อสถาบัน        ชื่อคุณวุฒิ /สาขาวิชา       ปท่ีสำเร็จ 

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

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

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

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

ชื่อหลกัสูตร          สถาบันท่ีจัด         ปท่ีเขาอบรม 

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

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

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

 

 

 

รูปถ่าย 



 

    แบบ ค (หนา 2) 

แบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ 

บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

ประสบการณทํางาน/การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปจจุบัน 

      ชื่อหนวยงาน   ประเภทธุรกิจ  ตําแหนง         ชวงเวลา 

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

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

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

 

การมีสวนไดเสียทางตรงและทางออมในบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของ ไดแก การถือหุนหรือเขารวมเปน

หุนสวนหรือเปนกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ  

(โปรดระบุรายละเอียด) 

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

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

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

 

คํายินยอม: ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/…….) ............................................................................  ไดรับทราบการเสนอช่ือและใหความ

ยินยอมเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯและขอรับรองวารายละเอียดท่ีปรากฏในแบบขอมูลและเอกสาร

หลักฐานท่ียื่นมาพรอมน้ีถูกตองครบถวนและเปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................... บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ 

         (...................................................................) 

         วันท่ี  .......................................................... 
 

หมายเหต ุ 

1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐาน ดังนี้  

1.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก สำเนาใบหุนพรอมรับรองสำเนาถูกตอง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพยฯ หรือ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด  

1.2 ในกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอำนาจทีไ่ดลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี ้พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง  

1.3 ในกรณีที่ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา จะตองแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมรับรองสำเนา

ถูกตอง  

1.4 ในกรณีผูถือหุนมีการแกไขคำนำหนำ้ชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะตองแนบสำเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกลาว พรอมทัง้ รับรองสำเนาถูกตอง  

2. กรณีที่จะเสนอชื่อกรรมการมากวา 1 คน ใหใชสำเนาแบบ ข. นี้ และกรอกขอมูลพรอมทั้งลงลายมือชื่อใหครบถวน  

3. ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจะอยูภายใตการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท 


