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หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

และเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

 

 ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู ้ถือหุ้นตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมท่ีมี

ความสาํคญัและเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงในการประชุมสามญัประจาํปี 2558 โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

 ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอวาระการประชุมและ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษทั โดยมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1.1 เป็นผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุน้ 

1.2 ถือหุ้นขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และถือหุ้นอยา่งต่อเน่ือง

จนถึงวนัปิดสมุดทะเบียน จึงจะมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

1.3 ตอ้งถือหุน้อยา่งต่อเน่ือง (ในขอ้ 1.2) เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 

2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 เง่ือนไขในการพิจารณา : เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในกรณีท่ี 

(1) ขอ้เสนอท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานกาํกบัดูแลบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

(2) เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม 

(3) เร่ืองท่ีอยูภ่ายใตอ้าํนาจของผูบ้ริหารของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดผลกระทบท่ี

เป็นนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(4) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้ 

(5) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ 

(6) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีกล่าวไวใ้น (1) ขา้งตน้ และ/หรือ

ท่ีมีขอ้มูลไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกตอ้ง หรือจากผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถติดต่อได ้

3. การสรรหากรรมการ 

3.1 คุณสมบติัของกรรมการ : บริษทัฯ จะพิจารณาผูส้มคัรเพื่อเขา้รับการเลือกตั้ง โดยมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี 
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(1) เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นและไม่ตอ้งหา้มตาม 

- พระราชบญัญติับริษทัมหาชน 

- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

- ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และความสามารถในดา้นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

อุตสาหกรรมต่อเน่ือง อาทิ นํ้ าตาลทราย ไฟฟ้า ปุ๋ย เป็นตน้ ดา้นกฎหมาย การบญัชีและ

การเงิน หรือมีคุณสมบติัใกลเ้คียงท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

(3) การทุ่มเทเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบของตน 

3.2 คุณสมบติัของกรรมการอิสระ : ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้กาํหนดของบริษทัฯ  

ของกรรมการอิสระ หรือตามนโยบายของบริษทัฯ 

4. การพจิารณา/ข้ันตอน 

4.1 การเสนอวาระการประชุม 

(1) เลขานุการบริษทัจะรวบรวม/ตรวจสอบขอ้เสนอท่ีกาํหนดตามหลกัเกณฑ์ และดาํเนินการ

ตามขั้นตอนของบริษทัฯ ก่อนท่ีจะเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

(2) เร่ืองท่ีเสนอท่ีได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ จะบรรจุอยู่ในวาระการ

ประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น  

มติเห็นชอบของคณะกรรมการถือเป็นอนัส้ินสุด 

4.2 การสรรหากรรมการ 

(1) เลขานุการบริษัทจะรวบรวม/ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และ

คุณสมบติัของบุคคลท่ีจะคดัเลือกเป็นกรรมการ และดาํเนินการตามขั้นตอนของบริษทั

ก่อนท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณา 

(2) บุคคลท่ีได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะได้รับการบรรจุช่ือในระเบียบ

วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมความเห็น

ของคณะกรรมการ 
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(3) ในการสรรหา บริษทัและคณะกรรมการจะพิจารณาเสนอช่ือบุคคล และหากไม่ผ่านการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

5. เอกสารประกอบ 

 ผูถื้อหุน้จะตอ้งยืน่เอกสารดงัต่อไปน้ี 

5.1 หลักฐานใบรับรองการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ

หลกัฐานอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (คนไทย) หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (คนต่างชาติ) พร้อมทั้ง 

ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือสาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลพร้อมสําเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน (คนไทย) หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (คนต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนั

บริษทั พร้อมทั้งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

5.3 ในกรณีท่ีเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ กลุ่มผูถื้อหุน้จะตอ้งระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ท่ีเป็น

ตวัแทนของกลุ่ม ทั้งน้ี การติดต่อส่ือสารระหว่างบริษทัและตวัแทนท่ีไดรั้บความยินยอม และ 

ถือวา่เป็นการส่ือสารระหวา่งบริษทัและกลุ่มผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

5.4 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือกลุ่มผูถื้อหุ้นมีความประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการคดัเลือกเป็น

กรรมการ จะตอ้งส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูส้มคัรลงนามในประวติัคุณสมบติัดว้ยตนเอง 

(2) รับรองสําเนาถูกตอ้งในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว เช่น วุฒิการศึกษา ประวติัการทาํงาน 

การฝึกอบรม และหลกัฐานการถือหุน้ 

(3) การรับรองสําเนาถูกต้องของเอกสารอ่ืนๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ

คณะกรรมการ 

6. การส่งเอกสาร 

 การเสนอวาระการประชุมหรือรายช่ือกรรมการ กรุณาส่งมาท่ี companysecretary@buriramsugar.com หรือ 

โทรศพัทห์มายเลข +66 (02) 216-5820-2 

7. วนัสุดท้ายสําหรับการส่ง 

 ขอ้เสนอต่างๆ จะส่งไดไ้ม่เกินวนัท่ี 15 มกราคม 2558 

 

  



 

 

 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

 

 (1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว________________________________________________ เป็นผูถื้อหุน้ของ  

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน __________________หุน้ อยูบ่า้นเลขท่ี _____________________ 

ถนน_______________________ ตาํบล/แขวง______________________ อาํเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_____________________ หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ_______________________ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ 

ท่ีทาํงาน__________________________ E-mail (ถา้มี)______________________________________________ 

 (2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี __________________ 

เร่ือง _____________________________________________________________________________________ 

 (3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

และมีขอ้มลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ขอ้เทจ็จริง หรือเหตุผล เป็นตน้) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน____________________ แผน่ 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบ ก. น้ี หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตอ้ง 

ทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 

 

 ________________________________ ผูถื้อหุน้ 

(_____________________________) 

วนัท่ี ______________________ 

 

หมายเหตุ  

(1) ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 

ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็น 

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งช่ือในแบบ ก. ฉบบัน้ีพร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(2) ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี +66 (02) 216-5823 หรือ Email Address ของหน่วยงานเลขานุการบริษทัของบริษทัท่ี 

companysecretary@buriramsugar.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ก. 

(3) ตน้ฉบบัของแบบ ก. จะตอ้งส่งถึงบริษทัภายใน 5 วนัทาํการก่อนการประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

(4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบ ก. และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุด

เดียวกนั 

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ 

(6) กรณีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวพร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(7) บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 

แบบ ก. 



 

 

 

แบบเสนอช่ือกรรมการ 

 

 (1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว________________________________________________ เป็นผูถื้อหุน้ของ  

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน __________________หุน้ อยูบ่า้นเลขท่ี _____________________ 

ถนน_______________________ ตาํบล/แขวง______________________ อาํเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_____________________ หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ_______________________ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ 

ท่ีทาํงาน__________________________ E-mail (ถา้มี)______________________________________________ 

 (2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว_______________________________________ 

อาย ุ__________ ปี เป็นกรรมการในบริษทั ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์อง 

บริษทัและมีหลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้น

คุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติัการทาํงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้ง 

ไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน __________ หนา้ 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบ ข. น้ี หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสาร

ประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 

 

 ________________________________ ผูถื้อหุน้ 

(_____________________________) 

วนัท่ี ______________________ 

 

 (3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________บุคคลท่ีไดรั้บการ

เสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบติัครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) 

ขา้งตน้ รวมทั้งยอมรับการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือ

ไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 

 

 ________________________________ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

(_____________________________) 

วนัท่ี ______________________ 

 

หมายเหตุ  

(1) ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 

ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็น 

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งช่ือในแบบ ข. ฉบบัน้ีพร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(2) ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี +66 (02) 216-5823 หรือ Email Address ของหน่วยงานเลขานุการบริษทัของบริษทัท่ี 

companysecretary@buriramsugar.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ข. 

แบบ ข. 



 
(3) ตน้ฉบบัของแบบ ข. จะตอ้งส่งถึงบริษทัภายใน 5 วนัทาํการก่อนการประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

(4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบ ข. และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุด

เดียวกนั 

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํแบบ ข. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ 

(6) กรณีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวพร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(7) บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 

* ผู้ได้รับการเสนอช่ือโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง * 

 

รายละเอยีดข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการประจําปี 2558 

 

 ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)__________________________________________________________  

ท่ีอยู ่_____________________________________________________________________________________ 

สัญชาติ__________________________ วนั/เดือน/ปี เกิด_____________________ อาย_ุ_________________ปี 

โทรศพัท_์__________________โทรสาร___________________E-mail _______________________________ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ปีทีสํ่าเร็จ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวชิา 

    

    

    

ประวตัิการทาํงาน 

ตั้งแต่ปี ถึงปี บริษัท/ประเภทธุรกจิ ตําแหน่ง 

    

    

    

    

    

การผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการทีจั่ดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

(โปรดแนบสาํเนาหลกัฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) 

ปี หลกัสูตร 

  

  

รูปถ่าย 



 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีขา้พเจา้ถือใน บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (BRR) = _______________________หุน้ 

สถานภาพสมรส    โสด   สมรส (โปรดกรอกขอ้มูลดา้นล่าง)   หยา่ 

ช่ือคู่สมรส_______________________________________ถือหุน้ BRR จาํนวน_______________________หุน้  

ช่ือบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ  

1. ______________________________________________ถือหุน้ BRR จาํนวน_______________________หุน้ 

2. ______________________________________________ถือหุน้ BRR จาํนวน_______________________หุน้ 

3. ______________________________________________ถือหุน้ BRR จาํนวน_______________________หุน้ 

ช่ือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

1. ______________________________________________ถือหุน้ BRR จาํนวน_______________________หุน้ 

2. ______________________________________________ถือหุน้ BRR จาํนวน_______________________หุน้ 

3. ______________________________________________ถือหุน้ BRR จาํนวน_______________________หุน้ 

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ BRR (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและ

ลกัษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมลูค่าของรายการ) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัททีเ่กีย่วข้องกบั BRR (ในกรณีท่ีมีการถือหุ้น โปรดระบุช่ือบริษัท จาํนวนหุ้นท่ีถือ 

คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด หรือในกรณีท่ีเป็นกรรมการโปรดระบุช่ือบริษัท) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ

เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ BRR (ถ้ามี โปรดระบุช่ือห้างหุ้นส่วน / บริษัท จาํนวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละ

ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด และประเภทธุรกิจของห้างหุ้นส่วน / บริษัท ดังกล่าว) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 ขา้พเจา้รับทราบ และให้ความยินยอมในการถูกเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี 2558 และขอรับรองวา่ขอ้มูลของขา้พเจา้ขา้งตน้น้ีถูกตอ้งครบถว้น และ

เป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

 ________________________________ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

(_____________________________) 

วนัท่ี ______________________ 


