หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผ้ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมเป็ นการล่ วงหน้ า
สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี 2562
(ระหว่ างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 )
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระ
การประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่ประสงค์จะเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมต้องถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของ
จานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้
2. หลักเกณฑ์
2.1 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ พิจารณาเฉพาะเรื่ องเสนอจากผูถ้ ือหุ ้นที่ ระบุชื่อ -สกุล และจานวนหุ ้นที่ถือตลอดจน
ข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์ มครบถ้วน ซึ่ งบริ ษทั ฯสามารถตรวจสอบได้วา่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ จริ ง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะทา
การตรวจสอบการถือหุน้ ภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันปิ ดรับเรื่ อง
2.2 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาการบรรจุเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอเป็ นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้
2.3 คณะกรรมการบริ ษทั สงวนสิ ทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอเป็ นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ หากเรื่ องดังกล่าวมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.3.1 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อกล่าวอ้างของผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
เหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2.3.2 เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการได้
2.3.3 เป็ นเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 (สิ บสอง) เดือนที่ผ่านมา
และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 (สิ บ) ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด โดยมี
ข้อเท็จจริ งยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
2.3.4 เป็ นเรื่ องที่ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นว่า ไม่มีความจาเป็ นที่ จะต้องบรรจุ เป็ นวาระ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าใจได้
3. วิธีการ
ผู ถ้ ื อ หุ ้น ใช้แ บบเสนอวาระการประชุ ม ซึ่ ง แนบไว้พ ร้ อ มนี้ และส่ ง ถึ ง บริ ษ ทั ตั้ง แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หากส่งทางไปรษณี ยบ์ ริ ษทั ฯ จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทาการไปรษณี ยป์ ลายทางเป็ นหลัก) ทั้งนี้
ผูถ้ ือหุน้ สามารถ ส่งคาเสนอแนะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้
(1) ไปรษณี ยล์ งทะเบียนไปยัง
เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
(2) ไปรษณี ยอ์ ีเล็กทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริ ษทั ฯ ที่ E-mail Address : Secretary2@wice.co.th
(3) โทรสารถึง เลขานุการบริ ษทั หมายเลข 02-681-6123
หน้าที่ 1

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ ………………………………………...
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ………………………………………………………………………………………………….
เลขที่ประจาตัวประชาชน ………………………...………….......……………………………………………………………
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ …………………………..………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………..………………………….…………………....
โทรศัพท์…………………………………………โทรสาร…………………………………………………………...………
E-mail address …………………………………………………………………………………………………………....…..
จานวนหุน้ ที่ถือ……………………………………….หุน้ ณ วันที่ …………………………………………….………...…
(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ จดหมายยืนยันจากบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อ หลักฐานซึ่ งนายทะเบียนหลักทรั พย์
โดยบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด ออกให้ )
วาระที่ขอเสนอ ………………………………………………………………………………………………..……………...
…………………………………………………………………………………………………………….………..…………
………………………………………………………………………………..………………………….………………...….
วัตถุประสงค์ /เหตุผล……………….………………………………………………………………………………….……...
…………………………………………………………………………………………………………….…………..………
………………………………………………………………………………..………………………….………………...….
…………………………………………………………………………………………………………….……………..……
………………………………………………………………………………..………………………….……………….
เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)…………………….………………………………………………………………….…
1. ………………………………………….…………….…………………………………………………………………
2. …………………………………………………………..………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………..……………………………………………………………
4 …………………………………………………………………………..………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………..………………………………………

ลงชื่อ ……………………………………………………… (ผูถ้ ือหุน้ )
(
)
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หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผ้ถู ือหุ้นเสนอชื่ อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่ วงหน้ า
สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี 2562
(ระหว่ างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 )
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด(มหาชน) ได้คานึงถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่ องสิ ทธิ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ จึงเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯเป็ นการล่วงหน้าทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯกาหนด ดังต่อไปนี้
1.

คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่ประสงค์จะเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมต้องถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของ
จานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้
2.

หลักเกณฑ์
2.1 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิพิจารณาเฉพาะเรื่ องเสนอจากผูถ้ ือหุน้ ที่ระบุชื่อ-สกุล และจานวนหุน้ ที่ถือตลอดจนข้อมูล
ที่ ระบุ ในแบบฟอร์ มครบถ้วน ซึ่ งบริ ษทั ฯสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นจริ ง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะทาการ
ตรวจสอบการถือหุน้ ภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันปิ ดรับเรื่ อง
2.2 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิ จารณาคัด สรรผูท้ ี่ มี คุณสมบัติ เหมาะสมเพื่ อเสนอให้ที่ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาคัดเลือก เป็ นกรรมการบริ ษทั
2.3 คณะกรรมการบริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะไม่ นาชื่ อบุ คคลที่ เสนอจากผูถ้ ื อหุ ้น เสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษทั ถ้าหากบุคคลที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อมานั้นมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.3.1 ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามที่จะเป็ นกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายอื่นๆ
2.3.2 ถ้าได้รับเลือกให้เป็ นกรรมการบริ ษทั บุคคลนั้นอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่
กรรมการ เช่น บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งทางธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ หรื อเป็ นลูกค้าหรื อคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
2.3.3 เป็ นผู ้ที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า ไม่ เ หมาะสมที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง กรรมการ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าใจได้

3.

วิธีการ
ผูถ้ ือหุน้ ใช้เอกสารตามแนบ อันประกอบด้วย (1) แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
และ (2) ข้อมูลบุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเข้า รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการโดยเจ้าของข้อมูลลงนามยินยอมและ
รั บรอง ส่ งไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนถึ งบริ ษทั ฯ บริ ษ ทั ตั้ง แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หากส่ งทาง
ไปรษณี ยบ์ ริ ษทั ฯ จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทาการไปรษณี ยป์ ลายทางเป็ นหลัก ) ทั้งนี้ ผถู ้ ือหุน้ สามารถ ส่ งเอกสารมาด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้
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(1) ไปรษณี ยล์ งทะเบียนไปยัง
เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
(2) ไปรษณี ยอ์ ีเล็กทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริ ษทั ฯ ที่ E-mail Address : Secretary2@wice.co.th
(3) โทรสารถึง เลขานุการบริ ษทั หมายเลข 02-681-6123

หน้าที่ 4

เอกสารแนบ 1

แบบการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ ………………………………………...
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ………………………………………..……………………………………….……………..…
เลขที่ประจาตัวประชาชน ………………………...………………….…………………………………………......…………
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ …………………………..……………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………..……………………………………….………………
…………………………………………………………………………...………..………………………….……………….
โทรศัพท์…………………………………………โทรสาร………………..………………………………………….………
E-mail address …………………………………………………………………………..………………………………..…..
จานวนหุน้ ที่ถือ………………………………………….หุน้ ณ วันที่ ………………………………………………………
(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ จดหมายยืนยันจากบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อ หลักฐานซึ่ งนายทะเบียนหลักทรั พย์
โดยบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด ออกให้ )
บุคคลที่ขอเสนอชื่อเข้าเป็ นกรรมการ
………………………………………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………..…………………….…….……………..…….
วัตถุประสงค์ / เหตุผล……………….…………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………….………………..…
………………………………………………………………………………..………………………….………………...….
…………………………………………………………………………………………………………….………………..…
………………………………………………………………………………..………………………….…………………....
เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)…………………….……………………………………………………………….……
1.
………………………………………….……………………………………………………………..……………
2.
………………………………………………………………………………………………………………...……
3.
………………………………………………………………………………………………………………...……
4
……………………………………………………………………………………………………………………
5.
………………………………………………………………………………………………………………...……

ลงชื่อ ……………………………………………………… (ผูถ้ ือหุน้ )
(
)
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เอกสารแนบ 2

ข้ อมูลบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ ………………………………………...
ส่ วนที่ 1 : คายินยอม
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ………….......……………………………..…………… สัญชาติ……….…………...….……….
เลขที่ประจาตัวประชาชน ……………..………………………......………………………………………………………..…
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ …………………..…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………..……………………………………………………….…
…………………………………………………………………..………………………………………...…………………..
โทรศัพท์……………………………………………………….โทรสาร ……………………….……………………………
E-mail address ……………………………………………………………...…………………………………………….…..
ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว………………………………..…………………...เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ชุด
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ชุด
(3) สาเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ชุด
(4) สาเนาหลักฐานแสดงการชาระภาษีปีล่าสุด (รับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ชุด
(5) รู ปถ่าย (1 หรื อ 2 นิ้ว) 1 รู ป
ส่ วนที่ 2 : รายละเอียดข้ อมูล
1.

ชื่อภาษาอังกฤษ ……………………………..…………………..……..………………………………………….……

2.

ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณี เคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล)……………………………………………………………..………...…..

3.

วัน/เดือน/ปี เกิด …………………………………………………………………………………..………………...…..

4.

การถือหุน้ สามัญของบริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) จานวน………………………….หุน้

5.

สถานที่ทางานปัจจุบนั
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน…………………………………………………………………….……………………………...
่ ……………………………………………………………………………………….………...………………..
ที่อยู…
…………………………………………………………………………………….…………..……………………….
โทรศัพท์……………………………………………..โทรสาร….…...………….…………………………………..
E-mail address ……………………………………………………….……………………………………….…….…..
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6.

สถานภาพครอบครัว [ ] โสด [ ] สมรสแล้ว [ ] หย่า [ ] อื่นๆ ….……..…………………….………
ชื่อคู่สมรส…………………………………………………ชื่อสกุลเดิม…...……………………………...……..…......
ถือหุน้ สามัญ WICE จานวน …..…………………….. หุน้
อาชีพ………………..………………….. ชื่อสถานที่ทางาน…………………………………………………………...
จานวนบุตร……………………….คน คือ
(1) ชื่อ-นามสกุล…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ ……………….….……………
ถือหุน้ สามัญ WICE จานวน ……………………………… หุน้
(2) ชื่อ-นามสกุล…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ ………………………………..
ถือหุน้ สามัญ WICE จานวน ……………………………… หุน้
(3) ชื่อ-นามสกุล…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ ………………………………..
ถือหุน้ สามัญ WICE จานวน ……………………………… หุน้

7.

คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด
ชื่อสถาบัน
……………………………….
……………………………….

8.

9.

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก
…………………………………
…………………………………

หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งกรรมการ
ชื่อหลักสูตร
ผูจ้ ดั หลักสูตร
……………………………….
…………………………………
……………………………….
…………………………………
……………………………….
…………………………………
……………………………….
…………………………………
……………………………….
…………………………………
ประสบการณ์การทางานจนถึงปัจจุบนั (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อสถานที่ทางาน
ประเภทธุรกิจ
………………………
………………………
………………………

………………………..
………………………..
………………………..
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ปี ที่สาเร็จ
…..……………………….............
…..……………………….............
ปี ที่เข้าร่ วม
…..……………………….............
…..……………………….............
…..……………………….............
…..……………………….............
…..……………………….............

ตาแหน่ง
……………………..
……………………..
……………………..

ตั้งแต่(เดือน/ปี )
ถึง(เดือน/ปี )
………………………...
……………………...…
…………………….…

10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน
จานวนเท่าใดก็ตาม)

(การเป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษาในบริ ษทั อื่น หรื อการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น ไม่วา่ จะเป็ น

ชื่อธุรกิจ

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

จานวนหุน้ ที่ถือ และ
ร้อยละของหุน้ ที่ออกชาระ
แล้วทั้งหมด
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

ตาแหน่ง
(ระบุอานาจตามหนังสื อรับรอง)

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

ตั้งแต่(เดือน/ปี )
ถึง(เดือน/ปี )
………………………...
………………………...
………………………...
………………………...
………………………...

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสท่าน (การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น หรื อ การถือหุน้ ในบริ ษทั อื่นเกินกว่าร้อยละ 0.5
ของหุน้ ที่จาหน่ายทั้งหมด)
ชื่อธุรกิจ

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

จานวนหุน้ ที่ถือ และ
ร้อยละของหุน้ ที่ออกชาระ
แล้วทั้งหมด
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

ตาแหน่ง
(ระบุอานาจตามหนังสื อรับรอง)

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

ตั้งแต่(เดือน/ปี )
ถึง(เดือน/ปี )
………………………...
………………………...
………………………...
………………………...
………………………...

12. ประวัติการฟ้องร้องหรื อถูกฟ้องร้องดาเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)
ศาล
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

สถานะโจทก์/
จาเลย/ผูร้ ้อง
………………
………………
………………
………………
………………

คดี (แพ่ง/อาญา/
ล้มละลาย)
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
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ข้อหาหรื อฐาน
ความผิด
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

ทุนทรัพย์
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

ผลคดี
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

13. การมีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็ นจานวนเงิน)
……………………………………………………………………………………………………………………...…...
……………………………………………………………………………………………………….……………….....
…………………………………………………………………………………………………….…………..………...
…………………………………………………………………………………………………………..……………....
…………………………………………………………………………………………………….………….………....
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………………………….
(
)
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
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